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भीः 

प्रस्तावना 
श्रीमता भटपादेन कुमारिङेन मीमांसादश्चने 

प्रथमाध्यायायपादे इटोकवातिंकं ततस्त्रतीयाध्यायान्तं 
तन्त्रवार्तिकं तदनन्तरं दयादश्ाध्यायपयेन्तं दुपूर्टका- 
भिधमिति भ्रन्थरलत्रयं जग्रन्थे । तत्रान्त्यो म्रन्थ- 
षिप्पणीरूपोऽतीवसङ्क्षिप्ततया व्याख्यासापेक्ष इति 
शासख्रदीपिकाकारः पाथंसारथेमिश्चस्तध्याख्याव्याजेन 
तन्त्ररल्लनामकं भ्रन्थं रचयामास । अस्य ग्रन्थस्य मुद्रणे 
करतोत्साहोऽपि संस्छरृतसादित्योदरणधुरणो मन्मित्र- 

प्रवरो गोविददासगप्तमहाशयस्तत्सम्पादनमङ्ृत्वेवा- 
स्मान् परित्यञ्य दिवङ्गतः । स एवायं ग्रन्थ आदशंच- 
तुष्टयसाहाय्येन परिष्कृत्य प्रकाशयितुं भरस्तुयते । 

अत्र सूचितं टुप्टीकापृष्ठादिकं वनारत-संस्कृत- 
सीरीजः पुस्तकानुमारि-शबरभाष्यपृष्ठादिक च 
"एशियाटिक् सोसाइटीः पुस्तकानुसारीत्यवधयम् । 

प्रयागस्यः 

2२।१०।२७ 
गङ्गानाथमफा शरम्मा 





शरीः 

पार्थसारथिमिश्रविराचिते 

तन्त्ररत 
चतुर्थोऽध्यायः 

तत्र परथमः पादः। 

१-प्रालिऽज्ञाधिकरणम् । 

अथातःक्रत्वथपुस्षाथयोजज्ञाप्ता ॥ १ ॥ 
पृवाध्याये शेषपर्यायमेदमथ्यंमेव चितितम्। इहापि क्रतुपुरूषे- 

दमथ्येमेव चिल्यत इति न लक्षणे मेद्ः स्यादत आह८१)्दृतीये- 
नाध्यायेनावधुतशेषत्वे कः क्रत्वयेः कः पुरुषाय हतिः । 
चित इति संबन्धः । एतदेव विशणाति-विशेर्षाश्चस्थते 

पुवेमवधृते सामान्ये । यथा सप्तमेन सामान्यातिदेशे सिद्धेऽष्टमेन 

विश्षेषातिदेश्चाश्रत्यत(र) एवमिहापि सापान्यविश्नेषावषयत्वेन 

'छक्षणमेदः (३) । 

तदिदमेकदे शिमतं निराकरोति अथ वेति(४) । पृत्रन्या- 

हतावथ-वा-श्चब्दः। न हि सामान्यविश्ेषमेदेन रक्षणमेदः 
वि क नि सम्भवति, पूर्वत्रापि विश्चेषविचाराद् । कमोण्यपि जैमिनिः 

(१-४७) इप्टी° १०१ 



४ न्त्ररन्ने- 

कलाथस्वादिति(१) पुरुषार्थतमुक्तम्, असंयुक्तं भरकर 
णाद(र) इत्यादिना च, क्रत्वथेस्वम् । नहि लिङ्गपक- 

रणक्रमसमारूयानेः पुरुषायत्वमविशेषिते वेदमथ्यं गम्यते, क्तु 
क्रत्वथेत्वमेव । तस्पाततैद रक्षणमेद्ः। फथं तहिं इयाश-अय 
समवेषम्य' पित्युपक्रमम्य । श्रयोजकापयोजकस्वं यद् वक्ष्यते 
तदेवास्मिन् लक्षणे ^ऽप्ताघारणं' रक्षणांतरादिषय भूतं ् चिस्यते। 

करस्वथेपुरुषाथविचारस्तु तात्तीय एष सक्निह भयुक्तिविवेकायेः 
क्रियते । वथा फलविध्यथेवादादिविचासेऽपि । ययोक्तम्- 

फटविध्यभेवादत्वकालाथोङ्गप्रधानता । 
फटक्रतुयुक्तत्वविचाराय विचायेत इति ॥ 

(माष्यकारथेदमेव' पयोजकापयोजकतवं रक्षणाथम् अ- 
भिमत्याहः-अतिक्रान्तस्तृ्वीयविषय इति'(३) । यदि हि 
क्रर्वयेपुरषायेविचारं गोदोहनादौ कृतं भाष्यकारो ठक्षणायेष- 
भस्यत ततो नैव तृतीयविषय इत्यवक्ष्यत । तथा "पश्चमे चाषा- 

धारण्येनेव'(४) यस्पालयेजकापरयाजकत्वमसाषारणे तस्मादेवं 

व्यपदेक्ष्यते “अरयोजक्प्रयाजकलक्षणे वत्तमिति"(५) इतरथा 

हि क्रत्वथेपुरूषायेलक्षणं इत्तमिति व्यपदे्ष्यत । तस्पादैदपर्य- 
ठक्षणं पूवम् , इदं ठु भयोजकाभरयोजकरक्षणमिति रक्तणमेदः। 

ेषशेषित्वाधीनत्वा्च भयुक्तेस्तदनन्तरमारम्मः। यद्यपि न 

(३) शबर।१।२१; दुण्टी०९. (४) दुण्डी०१. 
८५) शबर ५।१।१. 



#। 

चतुर्थोऽध्यायः । & 

कि-४ 
सवं शोषिणः शेषाणां प्रयोजकाः, तुषोपवापवत्कपाछस्य, तथापि 

्रेविण एव ताषच्छेषाणामेव भरयोजका नान्य इति भवति शेष- 

लक्षणस्य प्रयुक्तिरक्षण पति हेतुता । 

ननु विधिरेव सर्वेषां ,पयोजकः किमत्र चित्यते । 

सत्यं विधिः प्रयाजकः । स तु किमर्थं प्रयोजयति। कि 

चातुमास्यविधिरापिक्ता्थमेव दध्यानयने प्रयुङ्के कि बा बाजि- 
नाथेमपि । यदर्थ च यदनुष्ठाप्यते तत्तस्य प्रयोजकमित्ति व्यव- 

दियते । आपिक्षा भयोजिका न वाजिनमिति । तस्पाचयुक्ता 

चिता । 

कः पुनः सूत्रार्थः स उच्यते । प्रयुक्ति्िता हि प्रकारमेदेन 
करिष्यते । कचक्रत्वथपुरूषाथंबचारद्वारेण, कचित्साक्षात्, 

कचित्फरविध्यथवादादिविचारद्रारेण । तदनेन बिक्षपति- 

ज्नाद्रारेण सामान्यप्रतिज्ञानमेव क्रियते । यथा वाषाभ्युच्चयं 

चितयिष्याम इतीयत्ता चिता प्रतिङ्घातेति। 

ननु नानेन दिरेषपरतिङ्ञाद्वारेण सामान्य पतिङ्ञानमेव क्रे 

यते येन विश्चेषाः सर्वे न प्रतिङ्ञायते क्रत्वथेपुरुषायमात्रभतिङ्गानात्। 

परिहतमरवद्धाष्यकारणेब । अङ्गं क्वथः प्रधानं पुर- 

ब्ा(शोयः तेन नाङ्गपवाननिक्षासा तावदिदेवनादिदिषया 
करव पुरूपार्थनिङ्घातैव । तथा ऽप्निं चित्वा सोज्ामण्या यजेते- 
त्यदेरङ्गप्रधानाविधानायेत्वे सौन्रापण्यादीनां क्रत्व्थता, काडा्ये 

(१) शबर ।१।१. नि 



६ तन्त्ररन्े- 

तु संयोगे पुरुषार्थता । तथा न स पापच्छोके ् युणोतीस्येषममादेरथे- 
वाद्व क्ररयेप्णमयीलादिस्तुतिद्वारेण कल्थता-फर्षिधित्वे 
त॒ फलस्य पुरषायेत्वात्तद्ररिण पुरुषार्थतेति तस्याः कतवथे- 
पुरुषाथेनिज्नासायामन्तर्भाव! । 

प्रयोजकः कथित् पुरूषार्थो यथा दक्षपूणेमासादिः स्वाङ्गा- 
नामू-कश्चिद्रहणम्-अपुरुषाथपपि परयोजकमस्तीति-यथापिक्षा। 

अप्रयोजकः कत्वर्थो यथा वाजिनम् । अत्रापि कश्चिद्रहणमनुवत्तेते । 
विद्यते हपयोजकोऽपि पुरुषाथेः-यथा गोदोहनादिः प्रणयनादेः। 
तदेवञ्ुमयत्रोभयसम्भवेऽपि प्रायेण पुरुषाथाः प्रयोजका इति पुर- 
धाथेश्चब्देन प्रयोजको लक्ष्यते । क्रत्व्थशब्देन तु तस्मतियोगेवाचि- 
नाऽभयोजको रक््यते। तेन (१)वरहष्यमाणं सुखग्रहणार्थं श्रोतबुद्धि- 
समाधानां च पप्रेणानेन कथ्यते । नात्र संश्चयपूवपक्तातच्तरपतैः 
प्रयाजनम् । 

अथवा यो नाप~-विषेः प्रयोजकत्वं नास्ति सहि न ताब- 
द्राय्वादिवस्पुरुषे भवत्तयेत् , प्रमाणत्वात् । अतः पारितेष्पात्ष- 
भोहितसाधनत्वपतिपादकस्वेनास्य भवत्तेकतवमिति वक्तव्यम् । 
न च ताता भत्तिः सिध्यति, स्वयपननुष्ठितस्यापि मेषच्छदे- 

रिव समीहितप्ताधनत्वसम्मवात् । तरपादिषेः प्रयोजकत्वाभावा- 

स्पथुक्तिविक्षविचारो न कत्ेष्य'इति मन्यते-तसतिवोधनायेषं 

(१) क० ० ग० धर पुस्तकेषु सर्घत्रेधमेव पाटः । 'वक्ष्यमाणस्यः 

इति पाठो ऽपेक्षितः प्रतिभाति । 



वतुर्थाऽध्याथः । ७ 

कन 

युत्रम्। अस्ति परथोजकतवं विधेः, तथा कोके दशनाव । कर्वसमी- 
हितसाधनत्वं विषयस्य विधिरबगमयति म सपीहितसाधनत्- 
मात्रम् । ततः भरवत्तकलाद्विषेः प्रयुक्तिरक्षणमारम्भणीयमिति । 

र-क्रत्वथपुरुषाथत्वलक्षणाधिकरणम् । 

यस्मिन् प्रीतिः पुरुषस्य तस्य रिप्साऽ्थ॑लक्षणा- 
 विभरक्तत्वात् ॥ २ ॥ 

वक्ष्यमाणयोः करत्व्थपुरुषाययोरक्तणमुच्यते। तत्रमाष्यम्- 
यस्मिन् पदार्थ छते इयादि "नान्यथा? हइत्यन्तम्(१) 
तदथेतोऽनुभाष्याक्षिपति-“यस्मिन छते पदायै पुरुषस्य 
भीतिरूपजायते' स्वर्गादिरक्षणा स पुरुषार्थः पदार्थः" दक्षै 
पुणेमासादिः । कुतः । (तस्य टिप्साऽथकक्षगेति,(२) 
गङ्किमुक्तं मवति । यदि तावष्टिप्वाश्षब्दनानुष्टनमुर्यत(३)' 

तद्धि पुरुषार्थेषु फङेच्छानिबन्धनत्वादथेकक्षणं क्रत्व्थेषु तु शाल्चाय- 
तभनुष्ठानपितिपतम्- तदयुक्तम् । "न हि क्रत्वर्थष्वपि विधिना 

बलातपुरुषः परवर्सते"(४) किंतु सप्रीहितसाघनत्वबोधनेनेव । 

तनोभयश्रापि समीहितसाषनत्वावगमे सतीच्छाधौनेव प्रह्तिः । 
अथ पाधनतेव पुरुषारथेष्वयेरक्तणा क्रत्वर्थेषु शाज्ञायत्तत्युच्यते- 
तदपि न युक्तम् , उभयत्रापि साधनत्वस्य शाज्ञायत्तत्वात् । 
नहि दक्ेपृणेमासादेः श्राद्लमन्तरेण फएलसाधनत्वपवगम्यते । 

(१) शाबर पु०४३६ पं०२-७१. (२) दुण्टीण्पर ०. 

, (३) इण्टी०य०९१. (४) इण्टी०षू०६. 



८. लन्रक्ते- 

स्थान्पत॑म्-किम्ताकब्देन शेषत्वधुस्वैते, अथशब्देन चो- 
पादानापरपयोयो विध्याक्षेपः, शाद्ञश्ब्देनापि विनियोगः । 
तदनेनेटशं कक्षणयुक्तं मवति--यस्योपादानिकमेन शेषत्वे स 
पुरुषार्थः-यथा दक्पूणंमासादिः वथा च स्वादः । उभयो- 
रपि हि यथाक्रमं फठशेषतवं पुरुषशेषर्वं चौपादानिकम् । सवि 
त॒ विनियोगे क्रत्थेत्वमिति- 

तदयुक्तम्-तथा हि- 
अन्यापि लक्ष्यशन्यं च पुरुषार्थस्य ठक्षणम् । 
करत्वथंलक्षणं यत्त तदतिन्यापकं पतम् ॥ 

अध्ययनस्य पुरुषार्थस्वमिष्टम् । न च तस्यौपादनिकमये- 
्ञानश्ेषत्वम् , परमाणान्तराधीनत्वात् , विधिना च तस्यानाक्षपात्। 

न हि बिधिरथन्नानाथतामन्तरेण न घटते मत्तदाक्षिपेद् । तस्मा- 
दव्यापकं रक्षणमिति । अपिच न चेशः पदाथः समस्ति 
यस्योपादानिकमेव शेषत्वम् । दशेपू्णमापादेहिं यद्यपि फलन. 
धत्वंमौपादानिकमेव तथापि नियोगसेषत्वं वैनियोगिकं, श्रति- 
मेम्यत्वात् । यदृर्पते-नियोगविषयतया हि यागरूपं प्रतीयते न 
त॒ कश्य चिदुत्पर्यथेतयेति-- तदयुक्तम् । उस्पाधस्वेनेव हि 
निथोगं; प्रत्यवेनोच्यते कथे तदुत्पश्य्थता यागस्य नाग. 
म्यते! प्रङतिषरस्ययाभ्यां हि सार्थो भिथोऽन्विताषभिषौपेते। न 
चान्वयो गुणपानमाषमन्तरेण सम्भवति । व्यक्छं च परत्यया- 
थस्य नियोगस्य भाषान्मिति तसिमन्युपसेश्चेनीभूतपृहृ्यय- 



चतुर्थोऽध्यायः । ४. 

विरिष्ठेऽभिधीयभाने श्रोतमेव यागस्य शषत्वम् । त्था -द्विती- 

यया प्राधान्यवाचन्या क्रियाय शेषत्वं बोध्यमानं श्रौ तमेष 

भवति । फङशेषत्वमपि यागस्य नोपादानिकं श्रुत्यादिगम्य- 

बरादिति न्यायरत्नमाखायां दर्चितम्। तस्मान्न तावदुयागस्यापा- 

दानिकमेव शेषम् । फलस्य तु पुरुषरशेषत्वं लोकिकमेव । न 
तज्रोपादानगन्धोऽप्यस्ति। स्वाथे हि फर कामयमान कामिन 

नियोज्यं स्वीङुबाणां विधिः कामं प्रति यागस्य केवल शेषत्व. 

पाक्षिपति न तु फलस्य पुरुषरेषत्रम् , तस्य पुरूपेण स्वयमेवाव- 

गतत्वात्। अनवगतस्वे वा नियोगनाप्याक्षपायोगाच्। न हि पुत्रां 
बरह्मवच॑ सादिप्राथयपानं पितरं नियुञ्ञानाऽपि जातेष्टिनियोगः पि. 
वरथेतां ब्रह्मच चैसादेराक्षिपति। तस्मात्पुरुषायलक्षणं तवदयुक्तमू । 

यदपि सति विनियोगे क्रत्वथं इति- तदप्यिग्यापकं 
अक्रल्वधैप्याधाने सद्धावात् । तस्य हयक्नीनिति द्वितीया- 

शुतिगम्यमरन्यथंत्वम् । तस्मान्न विद्यः कोऽस्य भाष्यस्यायं इति । 
समाधत्ते ! सयं क्रसरथेपुरषयेये देयोरपि साध्यसाधनस 

म्बन्धो वैदिको" (१) न प्रमाणान्तरगम्यः तथा वैदिको वैनि- 
योगिको न तु बेदबहिभूतोपादानपरिभाषापरमाणगम्य इति । नं 
लिप्साश्चब्देन साधनत्वघरुच्यते-ययेकदेकरिभिरित्यथः-किं त॒ 

पुरुषार्थे, पदाय करणमिच्छात एव न नियागता! न ` विधितः । 
अ 

क्रत्वर्थे त्वनिच्छातेः' इच्छातो न- कुवस्तदिं-नियोगतः*(२)। 

(१) टुज्टीर-पृ० १. (२) टुन्दीग्पू० १. 



१० तन्नरन्ने- 

करणम्! अनुष्ठानम् (अभिमेयोक्तम्”- तस्व टिप्माथेरक्षणेति-इ- 
च्छ।धीनेत्येः । तेनेच्छावीनानुष्ठानः पुरषायेः शाख्र।धीनानु- 
षटानः क्रत्वये इति । 

ननूभयनत्राप्यनुष्ठानापिच्छात एव । 

सस्यप्र । एतार्षास्तु परिशेषः । फटे हि पुरुषस्य शाख 
निरपेक्षस्य रागतः भर्त्तः साध्यप्रसूतलाच्च साघनानुषटन- 

स्याथरक्तणत्व्ुर्यते | करत्वयस्य तु शास्ीयक्रतूपक।रायत्तपनुष्ठानं 
श्ाख्रक्षणमिति। एतदुक्त भवति स्वयम्भार्थितसाध्याधीनावुष्ठानः 

पुरुषाः तदुपकारा्थः क्रत्वर्थ इति । यतु विधाद्रयरहितं-यथा- 
धानपध्ययनं च~न तकक्रस्वथं नापि पुरुषार्थं केव्रलान्निव्रिययेः 
त्वादिति । एवं च व्याचक्षते-फले तावत्स्वयपरेव भवृति; तत्सा- 

धनेऽपि सामान्यतस्तत्त एव । वास्ञानतु विशषपात्रे। तदङ्गषु शाल्ञा 

यत्तस।धनपरिज्ञानोत्तरक्ाटं भवन्तो परदरत्तिः शाक्ललक्षणति । 

भाह्यवातिंकयोर्प यमेव व्याख्या । यत्र सामान्यतः प्र 

ततिरथलक्षणा स पुरुषार्थः । तद्विपरीतः कलभः तदुपकारारय 
इयर्थः। इतरथाऽऽधानस्य क्रत्वयेत्वापत्तः । तस्मारस्वयं प्रार्थित 

फलनिपित्तायुष्ठानः पुरुषार्थः । तदुपकारार्थः क्रस्वयेः । 
तदेननेव लक्षगेनाथीस्करस्यातरिये त्वं चू चतमिह्यभि- 

१येणाक्तम्- | 

फलाय भावनायाश्च भरवयो न प्रिषायकः । 

वक््यते जेमिनिश्वात्र तस्य लिप्ताथेलक्षगति ॥ 



@ 
: ४ 

चरतुथ)ऽध्यायः । ११ 

यद्वा एतदेष्रानेन सूतरण प्रतिपाद्यते। न हि न्यायज्ञास्चे तस- 

तिपादने सम्भवति लक्षणपरर्वयुचितम् । तेनेवं व्याख्यानम् । 
उक्तं -प्रयाजक्ाप्रयोजकलक्षणं वक्तव्यमिति । तदमिधीयते। 

किं फा त्रिधिः प्रयोजको नेति । तत्र करणतिकत्तेव्यतांश - 
वत्फलांशस्य।मि विधेयमावनाव्रिशेषणस्वेन विधेयत्वं यो मर्पत 

ते भत्युच्यते । यस्मिन् स्वगपश्वादावनुभूयमनि पुरुषस्य परीति 
छषटिमिवति तस्य लिप्पायलक्षगा स्वारातिकीत्यर्थः । अविभ- 

तत्वात् । स्थ॑ हि फलं पत्या ऽतिमक्तं भरति । यत्त भावना. 

विक्ेषणलात्फलावधानमिति । सस्यम् । विरिष्टविधिर्विशेषणं 

गोचरयति यद्यन्यनो न कभ्यते ¦ त्रिशिषटपातनावरिध्युत्तर- 

कालम्थादविेषणे तिषिः कर्प्पमानो यत्र तिधिपन्तरेण पर्रत्तिने 

छभ्यते तत्रेव कर्ष्यते नान्यत्रानुपपस्यभ।व्रात् । फे च रागत 
एव निसर्गसुन्दरे पुरुषः पवते इति फ विधिना । तस्माद 

कि कि 

विधेयं फम् । फ मवति प्रयाजनम् । इयेनविधिनाऽभिचारस्य 

विधानातस्मतिवेषाप्रबृत्तरनथत्वं न स्याचथा पूरैः पक्षः । सिद्ध(ने 
त्वविधान।तपतिषेधवरिषयत्ेना नथंत्वमिति । 

प्रङृतमनुप्तरामः । अत्र चोद् वति-दुःखाकरतस्वाक्यं यागः 

पुरुषायेः१(१) । याद्धि पुरुष्यानुकरूलबेदनायं तत्पुरुषायम् । 
च दुःखाकरस्य यागस्यानुकूरवेद् नी यता ऽस्तीति । 

उत्तरत्वेन (अविभक्तत्वादितिः(२) सूत्रावयवं योजयति- 
म =-= =-= = = मर्म 

(१) डु० री० प° >। (२) मी° सु” ४-१-२। 



१२ तन््ररन्न- 

सताध्येनाविनामावात्ताषनस्य पुरूषाथतोक्ता"(१) । सध्ये 

पाथंयमानेस्य साधनमन्तरेन तदलामात् साधनमप्यनुक्ूङ- 

वेदनीयं भवत्येवेति । 

।ए१ षा फलायेवादस्वाद ुदाहर णमनतिदइयमित्यादि!(२) 
गतार्थम् । ` 

(गो रोहनादीनि बवाक्यात्पुरुषा्यानि भत्यक्षेण कतुषकार 
काणि द्यन्ते । तस्मास्समुचयेन पूरेः पक्षः(३) । अस्याथेः | 
यद्यपि पञ्चकामपदसमभिञ्याहारातपुरुषायंत्वन्तस्य तथापि 

क्ररवयथप्रणयनाभ्रगणात्तन्पुखन क्रतूपक्रारकस्वं तिद्वह्यमङ्ग 

क्त्यम् । तत्र य्रनङ्गयेबेदं क्रतो; स्य।त्ततस्तस्य स्वाङ्कहा- 
नद्रैयण्य स्याद् । वरिगुणक्रस्वाश्रयाच्र गुणादपि न फलं िद्धेत् । 

तस्मादुभयानुग्रहार्थं क्रस्थेसपप्पेष।पस्विति । 
“सिद्धांतस्वव्रधारणया"(८)। कथमवधारणा । पपुरूषार्थान्ये- 

ब१ति(५) । इतः । 'तादथ्येलक्षणन शेषत्वेन" (६)-त।दथ्यलक्ष- 
गस्वाच्छेषत्वस्येयथंः । न हुपक्ारलक्षणं शेषत्वं -येन करवूपका- 

रत्वा तच्छेषं स्यात् -किं तु तादथ्पेलक्षणम्। न चैषां क्रतर्थ॑त 
भपाणपस्ति, वाक्यस्य पुरूषार्थलवमत्रे पययवसानात् , भकर- 
णस्य च सेयुक्तष्वपररत्तेः) अनङ्गत्यापिं चोपकारकत्वाविरोधात् । 

यत्त क्रतेैगुण्यं स्यादिति-तथदि चमसङोपाभिपायेण - 
क हन्त त्वत्पक्षेऽपि समानम् । यद्यपि गोदोहनं क्रतोरङ्गं स्यात्तथापि 

॥ 

(१-३) दु° दी° पर०२। (४-६) टु°्दी°्पू०२। 
। 



चतुर्थी ऽध्यायः । १३ 

तद्वति परथोगे चमो न भरवत्तत एव । अथाङ्गतवे सति-तत एव 

करतुपकारसम्पत्तेरङ्गमपि चमसो नाद्रियेत । उपकाराय हंगान्य- 
पेह्यन्ते न स्वनिष्ठानीति । तथा सति पुरुषार्थेनापि तस्सम्प- 
रय विगेषादङ्कोपो न दोषः । अतश्च यथेव नैमित्तिकेन सा. 

दश्यादिनाऽङ्घनावरुद्ध प्रयोगे ऽपि नित्यपाश्चदश्यादेरनङ्गलखं तथा 

पुरुषार्येनानङ्गेनाप्यवरुद्ध् प्रयागे तद्राधादेव चमसदेरनङ्गत्रा 

तट्ोपो न दोषः । हेन पशयुकरापमयागे प्रणयनमाजमङ्गम् , अन्यत्र 
त॒ चमसस। प्रन प्रणयनमिति पुरुषार्थान्येव गोदोहनादीनि । 

अन्न माष्यक(रेण पृतेपक्लात्रस्थायां भ्रत्यक्ष उपकार 
स्तेभ्यो य त(१) इत्युक्स्वा द्न्यगुगसस्कारेषु बादरि 

रित्युक्तम्(२)। 

सिद्धान्ते तु-^न चय उपकरोति सश्षः । यस्तु 

यदः श्रूयते स तस्य शेष (र)ह्युक्ला शिषः पराथतरादि"- 
सयुक्तम्(४) । "अस्माच माध्यग्रन्थादनुपीयते वाद्रिषरते पूः 

पक्षस्तत्र बादयधिकरण इति(५) । 

वादयैधिकररणं हि देषा ठवारूयाततम् । उपकारलक्षणक्तेष- 

ल्वामिपरायेण द्रष्पादिष्तरेव शेषत्वमिति केषल्वावधारगया बाद 

रितं पू्मपकषं कृत्वा कम्मौ दिष्वपि केषलपसिति पाराथ्येलक्षग- 

सादिति जैमिनिमतं सिद्धान्तितं परथमे व्याख्याने । द्ये इ 
(+ 

बादरिमतमपि सिद्धान्तमङ्गीह्रय द्रव्यादिषु रेषत्वमेवेति द्रव्या 

(१-४) शाबरः० पुऽ ४७३६। (५) द° डी० पू० २। 



१९ तन्धरन्न- 
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दनि शषल्वन नयस्य कपाद्रेषु शपत्व शवल चलवुक्तम् । 

तत्र परथपमेव व्याख्यानपपिपतमित्यता ग्रन्थादनुपीयते। 
४। © क © © 9 

एवं वराद्रव्याजेननियमः क्रत्वथः (१) । द्रव्याजन च 

तक्ियमश्च द्रग्याजेननियमः । यदिदं प्रतिग्रहाद्युपामेन नियतं 
& € ̂ ~ € =, १३ 

द्रव्पाजेने तत् क्रत्वेपत्यथेः। कुतः । (तनः (क्रतुना हि दरञ्य- 
® > § ० ^ न © ^ क © 

पराकाङ्कते' तन क्रतुविधिनेबाथाद्विवायमानत्वात् द्रव्याजनं क्रत 

थम् । युक्तयन्तरं चाह-"तदित्थमुपादेयम्' । यदत्र क्रत्वर्थ 

(१) द° टीऽ पृ० २। 
#इवं पाठान्तरं 'क' "ग, पुस्तकयोः पाडान्तरत्वमस्पष्टं निवि. 

तम् । पवं वा-द्रव्याज्ंनमेवान्न चिन्त्यते किं क्रत्वथं पुरुषा थमिति । 

नियमस्तु पृवेपक्षे हेतुत्वेनोच्यत । यदथ च द्रव्याजनं तदङ्गभूतो 
नियमोऽपि तदथं पव, अद्गप्रधानयोरेकाथत्वात् । तज्राजेनस्य 

क्रत्वथमुपपाद्यितुं नियमस्य तावत् क्रत्वथेत्वमाह - द्ऽयाज्ननि- 

यमः क्रत्वथेः । ननु क्रतावजनामावत् कथं तक्नियमस्य क्रत्व्थंता- 

अत आद-'तेन हि' क्रतुना ्रऽयमाकष्कितम्" । तस्मात्कतुना 

सद्ा स्यैकवाक्यता, अपेक्षितत्वादिति' भन्थक्तस्बन्धः । कथमेकवा- 

कयतेध्याह--यत् क्रतोरपेक्षित द्रध्यमवदयं येन केन चिद्पकारे- 

णोपदियं - तदित्थप्रुपादेये-प्रतिश्रदादिना नान्ययेत्यंवं करत्वेकवा- 

वाक्यतः । तस्मा्रत्व्थः) यथावधातादयः | तस्मात् करुविधिना 

अर्थात् व्रब्याजेनमाक्षिक्तमिति युक्ता तज्जिएमस्य क्रस्वयैता । तस्मा 

दज नङ्गमेव नियमो न स्वयं फलरबान् । न चक्रत्वथ॑त्वे द्रव्याज्ञ. 
नस्य तदङ्गता नियमस्य घटत दत्यङ्गवशेन क्रस्वथमेवाजेनमश्चिव- 
शोनेवाहिताश्चिविषयाः कतवः। तस्मात् क्रत्वथमेव द्रभ्यम् | तस्मा 
देव तु पुख्षस्यापि जीवनमनुपपर्था क्रवुरेवाजुमन्यते इति । 



चलतुथाऽध्ययः । १५ 

नलु पुरुषमपि द्रभ्यं अपेक्षितम् । तत्कथमेकान्ततः क्रत्वथेः 

स्वमत भह - इतर" पुरष्राथेपक्षँ सत्यं दवव्यमाक्राक्खितं वम्क्षु 
स्पतिघाताथै ततः किमेव्याह- 'अनियमेनाप्युपात्तं श्चुध विहन्त्येव' 
तस्मान्न तत्राजेनस्य पुरुषा्थत्वपक्षे नियमस्य विधीयमानस्य फल 

मज्ञनाङ्कतायां धरते । न ह्यव नियन्तु शक्यते--प्रतिग्रहो पाजितमेब 
दभ्यं ब्राह्मणस्य ्युरक्षयकरमिति । अन्या रेनापि तत्क्षयदशेनात्। 
अथादृषटमेवमुपात्ते द्रव्ये मवतीति कर्ष्यते तथा सत्यश्रुतकलव. 

चनेनेकवाक्यतादोषः । तदाह-'अश्रुतमप्यध्याहव्य तेन सहेकवा- 

कयत।» नियमस्य "कल्पयितव्या! । सा चान्याय्येति । येस्तु नञ् न 
पठ्यते तेषामेकग्रन्थतेव--'अनियमेनाप्युपात्त श्चुधे विहन्त्येव । 

तस्मात्तत्र नियमस्य फठमश्रुतमध्याहस्य तेन सहैकवाक्यता 

कृटपयितव्येत' । 

ननु करत्वर्थत्वपक्षेऽपि तदेकवाक्रयता कल्प्यैव अप्रकरणस्थत्वादत 
आह-"इतरत्र' कऋरत्वर्थत्व पक्षे श्रुतेन करतुनेक वाच्यता, एतदुक्तं भव. 
ति-पक्चद्वयेष्येकवाक्यता कट्प्या । त्वत्पक्षे त्वश्चतेन मम तुश्चुते 

नेति । कत्वथं च द्रभ्याजने सति पहिरण्यादिनाशे च क्त्वथे्रभ्य 

नाश्ाकतुवैगुण्ये" क्रतुवेगुण्यादिव्यर्थः । शक्लामवत्यादीनां कतुप्रतिस 
माधान्थैमुपदेशो युक्तो, भवति । !ईइतरतन' तु पुरुषारथैत्वपन्ि "क्रतु. 
वैगुण्याभावात्' समाधानपेक्षा नास्तीति--'कलकस्पनैवः । या 
दव्याज्जननियमस्य दोषत्वेनोक्ता फलकद्पना सेव प्राप्राति । तस्मा. 

त्करत्वथत्वम्--इत्यवं भातत व्रंमः। | 

श्वल्यादच् मावादनङ्गं क्रतोःरजनम् । नन्वसत्स्वपि श्चत्यादिषु प्र- 

योजनेन तावद्धवि लभ्यम् । तत्राश्चतफखवचनेनेकवाकयतातः श्चनेन 
कतुनेवेकवाकयत्वं युक्तमत्त अःह--्पुरुषस्य च प्रीतिमुत्पादय. 

न्ति'--म्थाः--“क्रामश्चतिनिरयेक्षाः' । प्रत्यक्षमेवेतदर्जितं दभ्यम्- 



१६ तम्व्ररन्ने- 

कतुसम्बन्धमनपेश्षयेव--पुरुष पाणयतीति' तदथेमेवाजंनम् । 
नलु चेवं नियमस्यानथक्षयं ̀  भवति । अन्यथोपात्तेनापि पुरषः 

श्रीयत पव । अतो नियमस्याचद्यमदरष्टं कट्पयितम्यम्। 

` सत्यम् । तत्तु क्रत्वथत्वेऽप्यविशिष्टम । तत्रापि हयवदयमेवं वि. 
धमजनं दबव्यद्वारेण तत्साध्ये क्रताघुपकारविदषमादधातीतिकल्प. 

यिवध्यमेवं । तद्रति पलक्रतुगतादष्टकद्पनातः स्वभाववुरुषाथेद्र 
याजंनविषयस्थ नियमस्य तदृद्वारप्रतिपन्नतच्छेषिभूतवुरषाथंस्वा- 
घगमासद्रतमेव यावज्ञीवादिनियमवल्पत्यवायपरिहाररूपं प्रयोजनं 

युक्तम् । तेन नियमस्यापि वुरुषाथत्वान्न तद्धशेनापि द्रच्याजेनं कत्व- 
थे किमिदानीं प्रतिग्रहः पत्यवायक्षयकरः । यद्व अजसखमेव यथा. 

शकि प्रतिग्र्हीतव्य स्यात् । तश्न । प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्क तत्र 

वजयेदिति प्रतिषेधात् । तेन; दायारशेखोञ्छायाचिताभावे यथाकथं. 

चिदृद्रव्योपादाने ऽवश्यभाविनि पाप्त प्रतिग्रहादिनेव कु्षवतोऽदष्टसि- 
द्रति करभ्यते । 

अन्ये तु प्रतिग्रहादिनियमसुपायान्तरप्रतिषेधा्थं व्याचक्षाणा 

स्तेषामेष प्रस्यव।यकरत्वं कदपयन्ति, न तु प्रतिग्रहादीनां किञ्च 

त्फटम् । (नियमवचनात्काममदष्ट कर्प्येते,ति भाप्यमुपायान्तरप 

त्य चायकद्पनपर, न प्रतिग्रहादिफरकर्पनपरमिति न कथ्िद्दाषः। 

दइतश्चनाङ्गं क्रतोः क्रतुविधिना द्रव्याज्ञनस्यानाक्षेपात् । यदि हितेन 

क्षिप्यत कतस्तद्भोचरो नियमः क्रत्वेकवाक्यतां यायात्-न त्वेतद्. 

स्तीव्याद-'शरीरधारणा्थमेवासो' पुरषो कव्यं -- उपादत्त । अ. 
न्यथाश्नुपपस्या च कामः श्चुतिभिराक्षेप्येव' । न चासावस्तीत्याह- 
तश्र पुरुषा्थनोपाजितमस्तीत्यन्यथाऽनुपपौत्तः क्षीयते, । (१) 

[कवक कक क 1 11111 जण ज ०५9 = पड भ कोम चछ ७2 [कीर 0 | 

(९) यथा आधाने वस्तन्तादिविधप्रयुकते ङञ्येनं कामश्चताना 

तदाक्षिपकत्वम्' इ्यथिकमन्र "क पुस्तके । 



चतुर्थोऽध्यायः । ` १७ 

द्रव्याजनं तदेवेस्थं भतिग्रहशयुायानियमेनोपादेयं भवति, "यधा 

ऽषघातादयः' क्र्बथाः एवमयमपि नियमः । "तस्पात् कहु- 
विधिनैव सहास्य नियपविघरे कव।क्यताऽपक्षित व” । कत्व 

धष्टषत्वाभियभपपक्षते । भतिप्रह।्युपायानियमस्तावत् द्रव्यार्जनो. 

दकेन विधीयमानस्तदङ्गम् । अङ्खं च स्यक्पे कार्ये चेपयोगि 

भवति । न चायं नियमो दरग्याजनष्वर्पे उपयुज्यते । विनापि 

तेन तार्सिद्धः । कायमपि यदि क्रत्वपृतरं स्यासस्याषष्स्वासदुप- 
योगित्वं नियभस्य युक्तं भवति । तस्माक्नियमवबलदेव द्रन्यार्जनं 

क्रत्वथमिति कर्प्यते । इतरत्र" पुरूषाथत्वपक्ष ष्ुरपतिघातार्थं 
दरष्यमनियमेनाप्युपातं शुषं व्याहन्त्येव । तस्पाश्च तत्र नियपस्य 

फर परित द्रव्याजनस्वरूपे तत्कार्ये वा, अनुपयोागात्तत्राजनाङ्गलं 
प्रतीयमानसुक्छञ्याशश्रुते फलमध्याहूत्य तेन सहेकषाक्यता! नि. 

यमरस्य करपयितव्येति! । येस्तु नञ् न प्यते तेषामकञ्न्थतेव । 

"तस्मात्तत्र नियमस्य फटमश्रुतमप्यध्याहृत्य तन सहेषाक्यताक- 

रपयिवध्यतिः । 

नसु ऋत्वथस्वेऽपि तदेकथाक्यताकरपयितव्यवःत आह- 
‹इतर्र'(१) क्रस्वथत्व पक्ष -- श्रतेन (२) क्रतु विधिना---एकषा- 

ता”) तदम्यश्नाश्चतनेति (वेक्षः । तस्पात्सबेपेव दश्य क्रत्व 

थम् , तन्पाजोदेशन नियमविधानात् । अवधातादिनियमभो हि 

भरकरणस्यत्वात्क्ररथेव्रीदयुदक्षन विधीयमानो न दौहिपात्रस्य 
 वनमियकभ - 

(१-३) दु०शी०परू० २। 

३ 25॥ ॐ 



१८.  . लन्वरने- 

क्रत्वथेतामापादयतीति । मतिग्रहादुपायनियमस्तुद्रब्याजेनमान्रो- 
दशन विधीयपानस्तन्पात्रस्येव क्रस्वर्थतां सुचयति । तस्मात्स 
रथ्ये ्त्वथम् । क्रल्व्ये च द्रभ्याजने सति- महिरण्यादिनाके च 

करत्वथेद्रभ्यनाशात् करुतरैयुण्ये क्षापवयादीनां कतुपरतिसमाधा- 
नायधचपदे शो युक्तो१(१) भवति । तदा शव्यभिचरितक्रतुसम्ब- 
नपद्रव्यद्ुखेन क्रतुरूपतिष्ते । (इतरव'(र२) पुरुषार्थपक्षे क्त॒- 

 क्वरुण्यामावात (३) क्रतोधानुषस्थानात्तत्पपाधानपिक्षा नास्ती- 
` ति ()"फकलकसर्पनेव' प्राप्नाति । तस्मात् क्रस्वथैलं द्रव्या 
, जनस्य -- इयेष प्राते ३१:१५) । 

(के)शरु यश्य मावादनङ्गं क्रतोः पुरुषस्य त॒ प्रीतिष्ठस्पादय 

न्य'जिता अथाः--'कापश्चुातीतेरपक्षाः१(७) अयोतिष्टामेने 
त्यादिनिरपेक्षाः । तस्पा्पुरुषायेमल्ननम् । 

यत्तु क्रतुविधिबिहितताक्रत्वयतेति--तत्राह--श्रोर- 

धारणाथेमेासौ १८८) पुषा द्रव्यधू--(उपादत्त!(९) । ततः 
किमित्यत आह --(१०)'अन्यथानुपषस्या!हि- कामश्चुतिभिः 

राक्षिष्येत । तच पुरुषार्थनोपाल्जितभस्तीति!(११) तेनेव कतो. 

रपि सिद्धः--अन्यथानुषपत्ति(१२) क्षीयत, यथाऽऽघाने' 

वेसन्तादि विधिपरयुक्तं र्थन कामश्चतिभिस्तदाकिप्यते तथेतदपि)। 

अपिच क्रते द्रव्याजने क्रतुविघातः'(१६) एव- 
"स्यात्!(११) । इत इत्य!ह-- दे बताहशन चै स्वद्रभ्यपरियागे' 

(१-७) दु° टी° पर०२\ (८-१४) डु दौ १० २. 



चतुथोऽध्यायः। १९ 

(१) क्रियमाणे-भ्यागो'मवति!८९) । च गीब्दो हेतौ भिन्लक्रमध् , 
(३) स्वद्रन्यपरित्यागे" हि क्रियमाणे भ्यागो भवति!) ततः 
फिमित्याह- -क्रतुभयुक्तस (५) स्वीय द्रव्याभावात्परि- 
त्यागो नास्तीति(द)क्रतुबिधातः स्यात् । यथयेष्टविनियोज्यलवं 
हि स्वम् । केवछक्रलथसखे त्वन्पज्नाविनि योगाधयेष्टत्रिनियो- 
उयत्वाम वात्स्वतवा मावर इति । एतच्च भायेगेबेमूतस्य स्वत्व- 
पुषलम्धमिति पत्वाक्तं न त्वेतदेव तन्त्रम् , क्रत्व्थतयैव क्रये. 
णोपात्तस्य सोमस्य स्वसरानपायादिति । एवं च नियमस्था. 
नाङ्गत्वात्तदतिक्रमं पुरुषस्योपायान्तरेणाजने प्रत्यवायः करप्यते, 
न तु क्रत्वथलसं परपाणवदिति। | 

(७)अक्रानन्तरम् "अपि चणत्यादि भाष्यम् । तदेवं सति पयोग. 
काल द्वहिरित्यनेन सङ्गतायत्वाततत्रवोत्कष्टव्य मिस्थमिमेत्य लिङ. 
दशचेनभाष्यमनुसेषतते-- (८) ्रव्याजंने च क्रान्ते सथकरदूनां 
भक्रपात् अपवा पष स्गाहोकाच्छिधत इति! । (९अने. 
नापि चो'क्रन्तानी'यादि-अत्तिपातयेत्"(१०) -दइत्यन्त माष्यध- 
थतः प्ठितमाक्षिपति--(११)'यद्यारम्मविषथमातिप।तम' पौर्ण. 
मास्यमवरास्याननन्दयोः प्रधानयजिनामत्वालसधानारम्पविषय- 
प्रतिपातं ^ततो घटत(१२) एत्र । पृतेपततेऽपि लिङ्मङ्गमृत. 
[र 

(१-६) ० टी पर० २। (७) शबर० प° ४३७ । 

, (ॐ) डग्डी०पू० २। (९-१०) शवर० पुऽ ४३७ ४३८ । 

(११-१९) ० री° पृ०२। 



४ तन्वर ले 

दरम्याजनारभ्मेऽपि मधानमूतषञ्यनारम्भोपपत्तरिति-- 
सपापत्ते (१).अथवाऽङ्गारम्मेणेव प्रधानस्यारज्त्रादति- 

पातनामावः' । पुनराक्षिपति- -(र२)"यागाकरमादतिषातनं 

यत्तदितरवापि पुैपक्षऽपि घटत एष" । यदि ह्यनारम्भोऽति- 
कि 

पातने स्वाचतोऽ्भूतद्रन्पाजेनारम्भेणेव मधानारम्मात्तदति- 
प 

पातन न स्यात् । अननुहन लातपातन सम्मवदयङ्गचुष्ुन 
| भ 

प्रधानाननुष्ठानपिति सम्मवस्येव पुरपक्षऽप्यनिषातनदुश्चेनमिति 
( नातीव सिद्ध(न्तलिङ्गतया स्थातव्यमिति । 

ये ह नियमस्येव क्रत्वै्वं पुरुषायेखं चिन्तयन्तः पुरुषा- 
धमपि द्रव्याजेनमस्तीति मन्यन्ते तेषां पुरुषार्थस्य।पि द्रन्यार्ज- 

नस्य सद्धतरान्न नियागतस्तदनुष्ठाने क्मोपिक्रपः 

स्थात् । तत्रापक्रन्ताने प्वेकपाणि द्रन्याजनेन मत्रेयुःरिति(३) 
छिङ्गदशेनभाष्यपयुक्तं स्यात् । यदपि क्षामवत्यादीनां करस. 
कातद्रव्यसम्बन्धः पूतेपपते कभ्पते इत्युक्तं तदपि पु्पाथस्यापि 
द्रव्यस्य सिद्धान्तवस्पूवपक्तेऽपि सम्भवादनुपपन्ने स्यादित्या 
स्तां तावत् । | 

(क्रयः दरव्याजेन वहिः भरयोगेगातुष्ठीयमाने- 
ऽगृह्यमाणविशेषतया सव।यस्वात्तदचष्ठानेन-'सर्वक्रतूनां भ. 
करमात्'(५) युगपत्सवानुष्ानासम्भवादन्यतरानुष्ठानेष्यनध्य- 
बप्तायात् प्रक्रान्तं चात्रहयं समपनीयत्वदीषठषरेणापि च सर. 

(१-२) इण्यी०पूु० २। (३) शबर ० १० ७३७ । (४-५) दुजटौ०पू० २। 



चतुथ।ऽधघ्यायः । "२१ 

समापनस्य दुःशकत्वात्-(?).अश्तकनीयोयेः स्याति 
विरोषाद् । . . 1 ॥ 

(२).अपि च यदि शाक्ञात्कपाथ द्रन्याजेनं तश्नान्यंन्न 

जीबनादो-(र).विनियुज्येतत तथाजितं""द्र्यं तत्र" जीवनको पात् 
(७)'सरवेतंजपरिकोपः स्यात्" उत्तिमाष्पार्पमाह-(५)करत्व्ये च 
द्रभ्याजने सति-(६).तथा्जितस' क्रल्र्थसरेनाजितस्य-- 
'अन्यजराविनियोगाच्छरीरनाश्ात्सवतन्तरपरिोषः स्यात्!) । 

नतु मा नाप तथाजितमन्यत्न बनियान पुरुषा्थाज्जितेन 
षि क 

जीविष्यत इत्यत आह-- 
(<न च पूवेपक्षादिनोा--ष द्व्या भने*(९) विते "एकं 

कत्वथेपपरं पुरुषाय '(१०) "किं तहिं एकमेवेदं" कुत इतय।इ-- 

(११) द्रव्यमुपाददानस्थेवेते'(१२) परतिग्रहादयो - (नियमा उप 
दिश्यन्ते पुरुषध्यवि(१३) हेतोः द्रन्योपादानमात्रोदेक्चन निय- 
मविधानात्तन्मात्रस्य क्रत्वथतेति पूत्रपक्षवादिनो मतमिति । 
अत एव्र बहिः ्षामवत्यादीनां क्रत्व्यैता पूरैपक्षे रणितः । अ- 
स्या क्रत्वनकान्तद्रन्यसम्बन्धात् सिद्धान्ततुरयतत स्यात् । तेन न 
पूवप द्रव्पाजंनविशेषदशेन नियमाः, विक्षेषममाणामावा- 
त् । तेन तन्मान्ने निवमविधान।दन्यथोपात द्रप नास्त्येव । एतश्च 
कतवथस्वमेवेस्यन्यत्र अिनियोगात् सर्ेतन््परिछोपो दृषणसुच्यते। 

(१) द्री °पर ° २ * (२-४) शबर० ४३७ । (५-११) डुण्टी पुं २-३। | 
(१२) भन सुद्धितपुरस्तके "पव, इति पाठो न हृष्यते । 
(१३) डु °री०ू चे । 



२ ° तन्व्ररते - 

यं तु सर्वैतन्त्रपारिछोपं क्रत्वनुघ्रानपांरेकापे व्याचक्षते तषामय 

ग्न्थस्तावन्न घटते । कमाधमुफात्तमन्यत्र न विनियुज्यतेति । 
कमेभ्योऽन्यत्रेति हि गम्यते। नच क्रलनुष्ठानरोपः श्षक्यते 

[ ज [4 छ क ५ ५ 

बकतुम् । तेषां हि मते नियमपात्रस्य पूव्रपक्षे क्रतरथता नतु 
० [®> सपरस्याजनस्य । तेन नार्जितं द्रव्यं सप्र सवैक्रतूनामङ्गं येन 

कवचिद्िनियोगो न युक्तः स्यात् । तेनोपस्थिते कप्य चित्कम- 
णे।ऽनुष्ठाने कम्पािदरव्यस्याजेनेन वा प्रतिग्रहादिना पूेमार्ज- 
तस्य संकरपवक्चेन वा तत्कर्माथतामेवापादयति न सर्वाथताम् । 
तथा हि--अनेकपुरूषक्ष।धारणस्येवनेकक्रतुसाधारणम्यापि 

सेविभागेनाताधारण्यं सम्पाद्य सम्मव्रत्येवानुष्ठानम् । तथा च 

दक्चपूणेमाप्तयोः सहावघ्र॑तीतिवचनास्संखष्टं ब्रीह्यादिदग्यभाप्रेया- 

प्रीषोमीयसाधारणमपि विभज्य पश्चार्कम्मोनुष्ठीयते । यश्पि 
तत्र प्रमापूमकमस्ति तथाऽपि भरसेकं कस्मोयेता विभागेनैव 
क्रियते इति नास्ति क्रखनुष्ठानलोषः। तस्मात् यथोक्त एव 

म।ष्ाये इति । 
एव च सति प्रयोगकालाद्वहिरेतदङ्गं सदनुपकारकं 

स्यात्(१) इति भाष्य व्पार्प्रातुमनुभावितं तत्राश्षङ्काऽतिषातनग्र- 

न्थान्तरसमिदं माष्यं कय समेतन्त्रपरिलोपानन्तरं व्याख्यायत 
इति । तश्राह--(अनन्तरेण!(२) अतिपातनग्रनयेन नायं अन्यः 

सम्बध्यते । कथं तर्हि"(१)-केन तहिं षम्बध्यह इत्ययः । तत्राह-- 

` (तु षरण्पु० ७८ । = (र) इन्यीन्पु्ड। 
(३) अचर मुद्रित पुस्तके "न इति पाठो न हश्यते । 



चतुर्थोऽध्यायः ४२ 

(स्वैतन््रपरि शोषः स्यादित्यस्यापं रेषः'(१) । तेनातिपातनग्रन्था- 

त्परतस्तंग्र्थमुरृष्य तच्छेषत्वेनायं गर्यो योजनीष इति । तेनायं 
माष्यायेः-प्रयोगकाल द्वहिमुतभपि यदेतङ्गत्वेनाभिमतं तेषं 
साते सवेतन्त्रपरिलोपप्रसङ्ग सत्यनुपकारकं क्रतोःस्यात्, भ्यु- 
त विधातकमेव स्यात् । शरीरविधतऽनुष्ठानाषघातादिति । 

यथावस्थिते वा पूतग्रन्ये शक्यते एवायं ग्रन्थो व्यारूयातुमि- 
ति मत्वा व्यारूयानान्तरमाह-'अथ वा मयोगवचनबहिा- 
वात्"(२)-अप्रकरणस्थत्वात् "नदं फलवतः'(३) क्रतोः- अङ्ग 

म्'(४) न चाप्रकर णस्थस्यापि जयादि वच्छुत्यादिभिरङ्गतवं तदभा 

वादित्याह -श्रत्याधभावात्”(५) । नाङ्गमित्यनुषङ्गः । भाष्यस्य 

चायमथेः । एवं सतीति न पर्वोक्तोपजोवनं किं तहिं 
द्रव्याजेनस्य क्रववर्थसेऽयं दोषो निःपमाणकलरं कथम् । 
यदेतदङ्त्वेनाभिमतं द्रव्याजेनं तसयोगकालखसयोगवच- 

नस्याङ्गजिध्रक्षा याबन्तं कारं पनसि वरपरिवक्तेते तस्मात् 

कालाद्वहिभतं . सत् नाङ्गं स्यादित्यथ; । ननु-'अनुपका- 
रकमितिभाष्यं(६)' तत्कथमनङ्कपिति व्याख्यायते। तत्राह-'अ- 

ङ्त्वे चापनीतेऽनुपका।रकं स्याद्विति फटेनायं ग्रन्थः), । 

अङ्गत्वस्य फरमुपकारकत्वं तक्निराकर णदररिणाङ्गत्वनिराकरण- 
मेवेदमिति। एव सति यत् सिद्धान्तापक्रम- (८)श्चत्याद्चभाव।- 

ना ता-ता क-म 

( १-५) टु० टी° प०३। (६) शबर ० प° ४३८। 

(अ-<८) द° ठी० प° ३। 



१४ लन्न्रन्न- 

दनङ्ग क्रतोरिप्पुक्तं तदस्येव भाष्यस्य = श्रतिषाथं सश्भथान 

हेतुतया तत्रेषारम्। इदानीं भाष्याद्दं क्रियत इति बेदितम्यम् । 

ठथाहयानान्तरषाह-(२)अय षा प्रधानकाशटस्नादङ्गानपः 

म्य स्मिन् काल क्रियपाणमनुपकारकं स्थादिति" न बाऽऽ्धा- 

नवद्वितुमहेतीति' भा ९१८२) चरमे श्प्राख्याने तदेकवाक्यतया 
व्याचष्टे । 'यथाऽऽधानमन्यकारमपि भधानस्योषकारफं नेव- 

भिदं(२) -द्रष्याजेन- कुतः- 'काकविधेरभावात्(४) । आधाने 
हि कारबिधिरस्ति बसम्ते ब्रह्मणोऽग्रीनादधीतेति । (तस्पाद् 

कत्वं सदन्तसतन्त्रषुत्पाच स्यात्(९) । एतदेव दश्ेयति-“य 

एष क्रतुः पक्रान्तस्तमेषोररीक्कस्य द्रव्पद्ुपादस(६) । उपादे- 

य परिस्ययेः । ततः किमिरयत आह -(७)“एवरं च'-अन्तस्तन्न् 
(८) द्रप जने!- क्रियम।णे सर्ययपपि छामो भवति-न(९) 
"सर्थकस्पीगे पक्रान्तानि भवेयुः)(१०) । एतदव इषटान्तनोपव। 
दयति-पयथाऽऽवरहन्तिः पणेपासे क्रिषमाणे न सोय्येस्योप- 
रोती"ति(११) न तदनुष्ठाने स्ौयेस्योपक्रमो भवति । एवमिहा- 

(१) द° टी० पू०३। 
(२) शकर० पू० ७३८। अश्र मुद्रित दुप्रीकायां "न चेतवाधानव- 

दि'ति पाठो हश्यते। (३-9) द° टी पृ०३। 

( ठ) दऽ 9 पु० २) अच्र मुद्वितपुस्तके दवव्याज्ञनने, तिं कती 

न्वः पाठो हश्यते । 

(९) "न" इति षले सुद्रितटुपरीकग्रन्थसस्प्रतो न प्रलिभाति। 

(१०११) इ° री° १०३ । 



#\ ` २-कत्वयपुरषायेकक्षणातरिकरणम् ] लुरथोऽध्यावः । =“ २५ 

पि नान्यस्य क्रतोरन्तः "कृतं द्रव्यार्जनं क्स्वन्तरघुषक।म्तं करो- 

तीति नावहयं समापनीयं स्यात् । (१) "वस्पात्' क्स्वयेत्वे सति 
कालविष्यमावात् सवेकम्मपक्रमदोषपरिहाराष--ध्रतिक्म्में 
द्व्याजेनं न स्वेकम्भगां तन्नेणति"(२)- युक्तम् । 

न चेतदिष्टम् । न च म्भवति, क्रतुषिषछोपव्रसङ्कात्र । 
कदाचिद्धि करतुः भक्रान्तः स्यास्न चाञ्येमानं द्रष्पं छभ्यते। 
तस्मा क्रत्वथंमिति । । 

अय [खयानान्तरपाह- (न चाऽऽघानबद्ध वितुमहेतीति । य॑था 

ऽऽषानं"(३) - अग्न्यर्थ-"न क्रत्व नापि पुरषार्थ(४)-एवंद्रष्या- 

जनमपि केवलं द्रम्यायेमेन कस्मान्न भवतीति निराछतखछपकषसव एब: 
पक्षिणः सिद्धान्तमतिबन्धमात्रफलं चोधम्। पाश्वख्यस्व भा कैर्य 
विदाशङ्ाऽनेन निराक्रियते । अरसिमिश्च पक्तेऽन्यकालंकान दोषः. । 

नच सर्वारम्पपरसङ्ग शति । निराक्ररणाभिपायमाह-उच्यते)। 
आधानस्य बाक्येनान्यायेतावगता । वसन्ते ब्राह्मणोऽप्रीनादधी- 
तेति श्रौतेऽपि विनिषोगे विशषपणविशतेष्यमावोा बकक्य।यस्.इति 

वाक्दनेत्थुक्तम्। बाक्योदाहरणमाष्ये च (५)तत हि वचन श्रा 

हयगोऽग्रिमादधीतःत्यत्र पेव्यार्यायां कालविषिथोतनाय वत- 
म्तपदघुबेः पठितञथम् । इदानीं त॒ द्ितीकान्तमभिषदमम्न्यक- 
स्वद्योतनार्थपुशैः पटठितस्यामिति । अध्य पुनरन्यायश्वे भरप्राणं 

(१-४७) टुण्ठीण्पु°2 | 

(५) शाबर पु० ४३८ । भत्र भुद्िवमाष्यपुस्वद्े ब्राह्मन, इत्यस्य 

स्थाने "वसन्ते इतिपाठ उदाहरणवाक्पे संयोजित दृश्यते ।. ` 

४ 
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नास्ति । मस्यक्षेण ठु पुरषायथेताऽबगम्यते 
नन्वजेनम्याञ्यमानाश्रता स्वमाबादेष सिद्धो । पुरुषाय 

ताऽपिं चास्य तद्वारेणेव न त्वारादपक्रि पाङ्पेण । तत्कथपन्याधः 
स्वे मपाणं नास्तौस्याकंक्योत्तरलेनास्येव भाष्यस्यामिमापांत- 

समाह- . 
 -अथत्राऽऽवाननाप्रप(९) उत्पाधन्ते'(२)। ततस्तस्य तन्पत्रा 

येता युक्ता । 'नत्वतेन"(३)- अन्नेन -श्रीह्याश य (४) उल्पाथ>त, 

अतोः; न . त्स्वरूपप्ान्रार्थमललनम् । तहूरेण त्वन्पाथमेषार- 
-घातादिषत् । तत्र च क्रत्वयेत्वे भमाणाभावातुरुषार्थस्वमिति । 
भाध्यं.चाप्रीनादफीतेति निपैसकम्पांमिधायि दितीयापदशेन- 
१९ व्याङ्येद्रम् । अप्ौनादधीतेति निवयं कम्माीभेधायिन्षा 
 दविदीययाऽप्रीनां निषस्थतस्वावगमालज्िवेसकपाधानं तदथेमिति 
युक्तम् । न त्वेषप्रज्नमिति ¦ 

तत्पुनरिदं मन्दमिबोत्तरम् । अनिवंचेकस्यापि ताद्य 
-बिरोषात् । निलकस्यापि च सेयवनस्य पुरोडाश्षस्वरूपायेता- 
नस्युपगमात् निषेकं भापकपित्यादि हि विषमान्रमितयाः 
क्षप. पुनरेतदेव. भाष्य्ुतरस्वेन योजयति-अथ वा द्रब्पाज्ञ 
ननियपः फषवसास्पुरुषायेः!(५) । तस्य हि पुरुषे फर मस्यक्ष- 
मिब्र-'आवानं तु न पुरषाथम्*(३) -तत्र फलाभावात्, न क्रत्वर्थ 
शरुरत्थायभावावे । अताऽनन्यापायकापिमाज्नाथेमेव्र तदिति । ` 

मि 

(१ अज्र लिकितवुर्तकेषु (अरूपः, ति पाठः| 

(२-६) ° री ¶ू०३। 
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यदैवं न्यार्या ।"युक्तपाधानस्यं क्रत्वयस्वम् । न रीना 

क्र पोरन्यत्फलमस्ति यत्मयुक्येष।पजेनं स्पात् । तेनाधानेबि- 
भिना चा तेषापजैनं कापश्चतिभिर्बा । तत्र पयक्तविषिर्ब्राहता 

ऽऽधानाभितािरामेन कापश्ुतपस्वदजेनोपायं क्रयणादिक- 
पाक्तिपन्तीति युक्तमाधानेबिधिरक्रल्वर्थाऽपि क्रतामेष नियमं 

फलतीति । रएतेनाध्पयनविधेरपि नियमाथेता श्यारूयाता | 
नल्व द्रव्याजेनस्य सम्भवतीति द्रष्यस्य क्रतुसम्बन्पमनयेष्येव 
पुरषे फरवस्वालियपत्रिषि मृतेऽप्युपमोगत एव तस्प प्रयुक्ति 

सम्मवादसयप्यजेनविधौ न क्रतार।सेपकत्वपापश्चत शति न 
तल्मतिबन्धदारेण नियपरफलस्वमक्रत्वयेस्पाजेनस्य सम्भवती. 

त्यवक्यपस्य क्रत्वथेत्वं पुरुषायेतवं ` वाऽङ्गाका्म् । इतरया 
विधिैषथ्यत् । तत्राप्रकरणस्थत्वासुरषार्यखमिति । भाष्य - 
प्येवं व्याद्येयम् । अभिपादघीतेत्यनन्योपायानन्यपरयाजना-' 

ग्ययेलपाधानस्याव्गम्यत इति । ; 

व्याख्यानन्तरमाह-' अय षाऽऽधान शब्दे नाहवनीयादयी 

भिषीयन्ते,(*) लक्षणया । कस्तदा मव्रस्ययेः । पूरवग्रन्थस्य हि 
हिनीये व्याख्याने प्रयोगत्रचनवहिभावान्नाङ्गसं द्रष्याजनस्येवधेः 

परर्चितः । तन्न "वथा -बहिःपयोगेप्याहिता अप्रयो(र)- 

ऽङ्गसं परतिषच्न्ते एव कस्मान्न यव्रतीति परिचिते मत्याह- 

(१) इण्टी°प०३। 
(२) दुण्टी०्पू० ३ । अत्र मुदरितपुस्तके (अथाहिता अश्रयः+ 

इस्यस्य स्थने “धुता, ईति पाठो हश्यते । 
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“म चाऽऽपानवद्धवितुमहैती'ति(१)। "न चेतदाहवनी गद्धवितु- 
परतीरवथेः, (२) ऊुतः- (तज आहूबनीयाद य(३);) अप्नीनादषी- 
तेतिक्षाक्यदिहितेनाऽऽधानेन-'उत्पन्ना($):- किमस्माभिः परयो. 

जबपिति -.साकाक्षाः सन्तो वाक्येन! (५) यदाहवनीये जह - 

तीत्थमेन होपाञक्कतां मतिपद्न्तेः(६) -विनाऽपि प्रकर 

(७)इह- द्रभ्याजने प्ताष्शं नास्ति वाक्यं(८) 
यद्रभ्वा जनं कम्मेनि विनियुक्ते । भाष्ये चाधानवाक्योदाहरणं 

यद्। ह नीये जुहवी अल्वाप्युपलक्तगयेमिति व्याख्येयम् । (अथ 

याधिङ्गुक्तम्'(९ ) -शत्यादि - 'उ११त'(१ ०) -हत्यन्ते मांष्वम- 

थंतोऽनु भाषते -गृहदाहेऽप्यङ्कत्ाय बा फङाय वति(*१)' । अत्र 

फलायेधये तद त्राभिपतप ङ्कत्वं स्वनमियतमेत्रेति दशेयति- "अङ्गत्वे 

नालति प्रपाण(९१)-तदामिषान स्वनास्थया। न ह्यनेन दरष्याजन 

स्थ पुरूशयेता व्य बर्येते इति। ये चनेपित्तिकानां कम्भगामफल 

समिच्छन्ति तेऽनेनैव भाष्येण द्।हनिमित्तान।पपि प्षापवत्यादी- 

नां क्टतवपरदश्नेन निराह्ताः । 

धूत्रभपि सवपुरषाथानां पीत्यविनामावं दशयति-"यस्मिन् 

परीतिरिति'(१ १)-'अविभक्तत्वादिति(१४)) च । प्रीस्वा तिभमक्तत्वं 

वुरुषार्थत्वदेतुं दशयनताशश्चस्य नालति शुरुषायैतेति दयति । 
` यश्वस्य कयाख्यानं पुरुषस्य कतुसम्बन्धानिभागाहिति 

' (१.८) दुश्डोऽपु० ३। ` (९-१०) शाबर० पूण ४३८ | 

(११-१२) टण्टीऽप०३। (१३-१५४) भोन्दू० ७४,६।२॥ 
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तदपि भाण्यविरुद्धम् ।" माष्करारो धतरिभक्तः पुरुषायेः परस्वे. 
ति भीत्यबिभागं दशयति । युक्तितोपि चेषपक्षो न धटत §हि 

[4 @ ©= ^ ट 

यथाक्चक्ति निणेये निर्भतिषिह्याल्तां तावत् । 
® { [अ 

तर्षिद्धं भरीर्या'ऽबि षक्तत्वात्'(१) -द्रन्यामेनं पुरुषाथमिति। 
9 

[ (क 

३ -प्रजापतित्रतानां पुरुष।थेनाधिकरणम् । 

तदुत्सर्गे कमणि पृसार्थाय, शाच्लस्यानतिश- 
दबत्वात् । न च द्रव्यं चिकष्यंते तेनार्थनामिस्म्ब- 
न्धाक्कियायां परुषश्रातेः ॥ ३ ॥ 

यदि भ्रीत्यविभक्तलाद् द्रग्याजनस्व पुरूषाथसेऽपि फ 

करपन। मावत् पुरुषायेना पील्युत्मे तहिं मज।पतिवतानामभ- 
करणस्थानामपि फलकरपनाभयात् क्रलथेत्रमस्ित्येवं परस्तु 
यने । तत्र प्रतिषेधत्वादेव तावक्रत्वथेसरं युक्त पिव्येततपतिष- 
द्षन् प्रतिवेधत्वे समयेयते-"नोधन्तमादित्यमीक्षतति । नञ्च- 
द्। दित्यक्षतिधातवः कतेऽ्यतावचनेन सम्बध्थन्ते'(२) । 
कत्ेश्यतावचनः मत्ययः । तेन यथोचत अ[दित्वस्य पाप्य. 
कम्पतया सम्बन्धः यथा वेक्षतिध।तोस्तेनैव करणतया 
सम्बन्ध इस्षणेनादित्वं प्राप्नुयादिति । न वु परस्पर कारकाणां 
क्रियग्रहणे सयन्योन्यसम्बन्धामवात् । एवं नयेपि तेनैव 
सम्बन्धा न भाप्वुयादु्यन्तपादिस्यपीक्षनेनेति-न त्वन्य 

(१) मण्डु ४।१।२। 2) ) दुग्यीण्पू० ४ । 
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तरकारकेण । यतः पयुदासेनानीक्तणव्रिधिः स्यात् । कुत 
इत्याह -.(१)एव!-परत्ययसम्बन्धे सति शवतिहत्तानि षदा 

नि भवन्ति न लक्षणबृत्तानि । यदा तु (रोनन्चुपपदयोः 

सम्बन्धस्तदा स्वायं हित्वा वस्वन्तरं रक्षयन्ति) । यदा 

ताव्रन्ननधास्वोः सम्बन्धस्तदा परत्ययायेस्य मावस्यानिषि- 
द्स्यावस्थितस्वात्करणपिक्षायां तत्करणतया दाभ्यां सहिता 

भथा स्वाथाविनामावार्सङ्कट्पः स्वर्यं हित्वा प्रतिपादनीय §ति 
छक्षणा । यद्ाप्युव्दादित्यन नजः सम्बन्धल्तद्ाऽपि तस्षन्नि- 

हितेन नजा तदतिरिक्तस्य षस्तुनो भावनाकम्मेतया प्रतिपाद 
ना्टक्षणेव । उपपद्। नियमाभिपायेण लक्षवन्तीति बहुवचनम् । 
येने फेन चिदुपपदेनाख्यातं परिहाय नजः सम्बन्धस्तेनैव 
सषा लक्षणाहातं मजेतेति । उदाहरणे बहुलापक्षं वा 
बहुगचनम् । आ।दि्थक्रम्बन्धत्य सिद्धान्तिनाप्यनङ्गीकरणात् । 

(४).अतो' लक्षणादोषात्-शरतिषेधः'(५) । तथा च क्रत्वथेः 

सम्पर्त इत्याह-'ख च प्रा्िपूत्रकः*(६) । ततः किम्-रा- 
विच दशेपू्णमासादिषु विद्यते सा प्रतिषिध्यते) । 
अस्यार्थः । गतिषेषरे ह्यवह्य परतिषेध्यस्य पूवेप्राप्धिरालचनीया । 

सा चालोस्यमाना परतिवेध्य बैदिकिल्ात्तत्साप्ान्येन वैदि- 
कयेव शीधमुपतिष्ठते। ततस्तद्रिषयः परतिषेषाऽपि तवदुदारेम क्ल्य 

स 0० ००५"-द ककि 

(१) टुश्डीण्पु० ४। 

(२) अश्रमुदितपुस्तक नञ्घातुषदयोः रिति पाटो हश्यते । 

(३-७) दु°्दीण्प्० ४। । 
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इति । (पत्र च सति फं न करपयेतस्यम्'(१)- इतरथा तर्छ- 

देपनागोरवं स्यात् । 'वध्पि नेष प्रतिकधः(२)' ~कं स्वनीक्षणं 
अ।(पान्तःकरणसङ्रपरूपं नियम्यत-(तथाअव फटक्रसनाभ 

पात् क्रय (३)-एव्रायं (नियमः'(४) । 

नु - "एतादता हैनसायुक्तो मबति(५)'-{सनोनिव्रह- 

णस्य फकस्य प्रवणाश्नफलं करपयितग्यमत् आह--'फल यबा 
दोऽयम्१(६)--न फञ्विधिः, ओंदुवराधिकरणादिनिवेधात् । 
एतास्मश्च पक्ष विश्वनिदादयोऽप्यत्रोदाहरणं रात्रिसत्रादयश्च । 

विष्वजिदधिकरण हि सर्वेषामनारभ्यवादानापश्रुतफलानां क्र. 

तुमम्बन्धपरमाणश्चसादिश्चुन्यानामफरत्वानराकरणन फलव. 

रं साध्प्रते । तत्त॒ फ न क्रतूपकारः, क तु पुरषाथरू१ क. 
पपीयेतदधिकरणगोचरः । तद्विशेषचिन्ता तु तत्त्बाधपना- 

दक्षादियादिषु । हिरण्यं भायेमित्यत्र तु स्थिते एवरास्मिन्नधरिकरण 
देती याथतयामाद्िषिलाधवाच्च पुनः क्रत्वथमाश्तद्ा निराक्रिषत 

इत्यसङ्करा बदि तव्य इति । 

(एव प्राप ब्रृपः"(७) । तत्र यत्तावदुक्तं प्रतिषेधोऽयमिति 
तत्राह ---नाये प्रतिषधः"(८) । कुतः । "तस्य त्रतमिति हि 

भकय नोधन्तमादिस्यमोक्षतेति'(९) बचनम् । ततः कष् । 
"वनमिति च सामान्येन कम्पाच्यतेः(*०) । (११)-तव्' --त् 

सामान्ये मविकेषमाकाङ्कुमाणमनेन विश्चिष्यते(१२) --यत्- 
[1 

(१-१२) दुश्यी°पृ०४ ` 
"ष णी ककय 



३९ ˆ तन्छरन्न- [पादः १-सूत्रम्- दे. 

(१)"तत्'-- कि१पि- कमर) - विहितं * तदिदं -"नो्यम्तमा- 

हित्यमीत्तनेयादि'(३) । भ्वतिषेे'(८)- सति -पपू्'(५) -सममाः 

म्यब्रचनं (ताकराङ्कुपतार तिष्ठत! (६) -ततश्चापरमाणं स्पात् । ने 

हि किंचिरछयादित्येतावन्पात्रं कस्य चिदप्यथस्य प्रमाणं मतरः 
ति। न चख विषोषे प्रपणं कैचनास्तीत्यपरमाममेव जायत । 

डपेत्य।पि त्रिशेषाेपमुच्यते -(9) "तेन च' सामान्येन अश्रुतः 

कमे वि शेषः(८)'-आपक्षपेण ह्यत (९) । (एवं च(१०)- 
सति- वाक्य मेदात्-पूतिरयोर्पिथः सम्बन्धाभावात् दराभ्या- 
मयेदयविधानात्- प्रष्टं कसप्येत(११)' । पूरवे करपयित्वा 
पुनरश्रापि र्प्येतेत्यद्षटमेदेऽपि सापान्येकयात् क्रिय।भ्याधृत्तर- 
मिषानष्ुक्तवन्ताऽष्द्त्नो ब्राह्मणा इतिबत् । 

^एवे ध्रतिषपे(१२)'-सति- बह समज त१,(१३)- । (अः 

(१५)तो'- ऽस्मात् - "विरोधान(१५)' न्न् -'कत्तेव्यतावचनेन 
तम्बध्यते । तस्पात् प्रच्युतस्तरनन्तरेगेक्षतिना सम्बध्यते । 

(१३)अतो'-ऽनीक्षणरूपो -°नियमो ऽय॑(१७))-कतेषम्पबोयते। 

नन्वस्तु नियमल्तथाऽपि कय क्तैधमेः। फछकरपनामया- 
त्कम्पेधम्मेरवमेब युक्तमित्युक्तपत अ।ह-'अयेप्राततेन वि परिवर्तपा- 

नेनास्ति कत्र सम्बन्धः। श्त्याद्यभावान्नालि क्रतुना(१८)' 
सम्बन्धः । क्रियाक्ेपादेव हि कत्तोऽबगम्यते । तेन ठद्रतमेष 
क्रियाया माव्यपङ्गीकच्तेपुचितम् , न क्रतुगतम् , तस्य केन चिदपि 

मौ, ष. प म्मम, 

(१-१८) दुग्दी०पु० ४ । 



३ -पजापतित्रतानां पुरुषाथताधि° ] चतुर्थोऽध्यायः "३३ 

प्रपाणगन्धन बुद्धाबना।र। हात् । न ह्प्रमाणक्र छघ्वप्यङ्ीकष- 

तेथुचितम्, परमाणव लायातं वा गुर्पि हातुम् । न च गौरबमसि। 

परकरणपटितानां दूयुपकारकाकाङ्कण शब्दोपात्तेन क्रतुना 
सम्बन्धात् क्रियाक्षेपतः स्धरूपमात्रणावगतेन पुरषेण सम्बन्धो 
गरीयानिति नाश्रीयते । अनारभ्प विहितानां सखस्यन्ताप्रतीन- 

क्रतुसम्बन्ध।त्सोषि ठधीयानेतर | विधिरपि च विषयस्य समी 

हितसाधनत्वं बोधयन् विक्षषप्रम।णाभवे साक्षादपेक्षितफल- 

साधनत्वपेब बोधयति । तेन तदुत्सर्गे पीस्युस्सर्मेपि यद्यपि 
नेतेषु पीतिः श्रुयते गोदोहना दिवत् नापि दक्ष्यते द्रभ्याजनव- 
तथाप्येवं जातीयकानि कम्माणे पुरुषार्थाय पुरुषार्थानि । 

(१)श्राक्चस्य' विधेः (अनतिक्द््मस्वादेति। नचद्रव्यचिः 

कीष्यंते,(र)हर्यस्य व्यर्थं दरेयाति -श्ाज्ञस्यानातिशंक्यसरा- 

दिति क्रतवर्थऽपि तुल्ल्वात्"(१) । नाय हेतुः पुरषार्थेकान्तिक्र 

इति- कस्य चिद्ाशेका स्यादिति तन्निदरययम्(४)'-उक्त- 
(न च द्रव्यं विकीष्येते(५) इति । तद्थाचष्टे-न च क्रत्वर्थ 
दभ्यं संस्क्रियते(६)- विक्रियते वा । दशेनयेतत्पाप्िनिदस्योरपि। 

भयेन सामथ्यीत्तत्सम्बन्धेन'(७) -तन्मुखेन (गाड क्रत्वर्थता 

स्यात्"(८) । क्रतुसम्बन्षिद्र्य सम्बन्धे हि सति तत्सामथ्यिवि 
[र (१-२) मीन्ुर ३ (र-रु मीन्दु० इ इन्यी पृ०४। (३४) दुन्यीन्प्र-७। ` प° ४। (३-४७) दुन्डोन्कु० ७। 

(५) मी०स्ु० ३, द ऽी°पु० ४। 
(६) टुण्टी ण्पृ० ४। अत्र भुद्रितवुस्तके 'सक्रियतेः इनि पाटो 

द श्यते । (७-<) दुखी ०पृ० ७। 

५ 



३४. तन्वरन्न- [ पादः १सूत्रम्-३. 

पणेमयीत्ववव् करत्वयैता स्यात् । न सेतद स्तीति । 
क पु नरुत्पत्तिमरापतित्िकृ तिषस्छतीनां मेदः । उस्पत्तिनाप 

येनाकारेण कारकमाभिधानापात्तं तस्थाक्नत एबोत्पादनम् .त- 

स्येव सतोऽप्राप्तस्य प्रापण प्राप्ठिः । तद्तदृष्टातिक्षयोत्पादनं 

विकतिः । तस्ये वादृष्टातिक्षये तपादनं संस्कार इति । 

अतः पुरुषाथान्येतानि(*)) । किं पुनरेतानि काम्या 

न्यथ नियानीति विचाय्येते । तत्र कथित्तावदाह-फला 

यिना कतेन्यानीस्येवमथं उपदेश्षः'(२)एषां विहवजिदादिवदि- 
स्यभिप्रायः। तन्निराकरोति मनपि"(३) । न कार्थिना काया 
णीस्येवमर्थं उपदेशः) । किं तरहीस्याह- - "नित्यतेन 
सन्ध्योपासनादि बत्(५)/ । "एतावता हैनप्ताऽयुक्तो मवती- 

ति(2)' वाक्यक्षेष पपक्षयश्रत्रणात्तत्योजनपेषां रत्रीणामिव 

प्रतिष्ठा । नोधन्तमितिकश्चतृपरस्ययो निमित्ततामेवादिव्यादयस्य म 

तिपाद पततीति व्पामः। तस्मान्नपित्तवशात्फलं नित्यव्रचत्तद्व. 

त्थ आदित्ये तदौक्षणाभावः संकरपयितन्यः । नोयन्तमीत्तेव 

नास्तं यन्तन्ञ नभोमध्यगतपिस्यादि । आह च- 
त्रि सन्ध्य जपतताऽनेन सावित्रीं नेक्ष इययम् । 

आदित्यं ध्यायता काय्येः सङ्करपः पापनाशनः ॥ 
अत्र चोदयति-यदुक्तम्-अनीक्षण विधीयत'- इति तद 

युक्तम् -शृक्षणामबोऽनीक्षं, अमावत्वाश्च कल्ेव्यता न घ 
----~---- ---- ~ षीम 

(१-६) दुग्यीणपृू० ४। 



२-प्रजापतितव्र॑तानां पुरुषाथताधि ° ] चतुथे}ऽध्यायः। *३५ 
कर्के (5 छ क क टते(१)) । अभावे हि कैतव्य विधीयमाने कम्मविेषाविषानाः 

दूत्रतप्रक्रभविराधस्तदवस्थ इति। . 

परिहरति । 'पत्यमरू(२)' । न।भावस्य विधिः । भाव एव 

त्वत्र लक्षणया विधीयते संकरपहप इति प्रतिपाद पन् लक्षणानि 

भित्तं सम्बन्धं दरेयदि सतवेत्र-रत्तौ निषत्तो बा(३)-कलैव्याां- 
"मानसं व्यापारमंगीह्ृत्य(५) - पूवं सङ्करपं इता तततः -“्रव- 
सेते निगरत्तते ष।(५)-तेनात्राप्यनीक्षणं कुत्राण (आदित्यस्या- 

नीक्षगं कर्तेऽ्पमिति पनसा सङ्कखयति । अतोऽनीक्षण. 
स्य(६) इक्षण।भावरस्य -'भानसो व्यापारः (9) -'सङ्कटपारूयः 
कारणत्वात्-'अविनामूतः । तस्यात्रेनामावात्(८)-' इ 
णाभावः शन्दाभिहितः -शक्राति(९)'- त-लक्षयितु, य्थाद्र- 

तिव्येक्तिम् (१०)' । तेनेह संकरो त्रिधीयत इति । 

ननु स्पश्ादीनापपि क्रिपालारीक्षगन्पतिसरिक्तत्ेन च 
तद भावसम्बन्धाक्किमिति न लक्षणेत्याचचक्याह-'स्पशादीनाम- 

.~ ~ --- ~~~ न ~> = > ^= = ~ कक ~ = ~ ७ 
नन ~ =, = = 0 क ~~~ 

(१-६) द° ठी° प° ५। 

(१) अत्र-न च क्रत्वथःवं द्रव्यं संस्क्रथरते येन सामार्ध्यात् तत्स. 
म्बन्येन प्रणाड्या क्रत्वर्थता स्यत् । अतः पु गथन्पितानि फलार्थिना 
कार्याणि इत्येवमर्थं उददेशःतेन्नेति । नित्थसरेन सन्ध्या पक्तनदिवत्। 

एतावता हैनसाऽयुक्तो भवतीति अनी क्षणं विधोधते । {‡श्वण। माषो 
ऽनीश्चणम् । अमावल्नाश्च कत्तंन्यता न घटते, इति तन्त्रश्लाजुसासी 
टुपरीकायाः पाठः भ्रतिम्मति। 

(७-१७) द° टी० १० ५। 

= == ~~~ =--- - -०=~ ~ -क- क = ~~ न~ = नानानना 9 ५- ० 



३ ` तन्न्ररल [ पदः -ूत्रम्-३. 

मावसम्बन्धानामपि (१)तदवरामावस्पराभावान्न तेषां कत्त 

व्यता८२) । तेन नोचन्तमादित्यमिस्यस्य वाक्यस्य नायमयंः- 

उद्न्तमादिस्यं स्पृशेदिति, फं घनत नक्ष इति सङ्क 

स्पयेदिति । 

अपि च, पुरुषप्रयत्नः कतिः(३) इत्यादि माष्यं व्याचष्- 

(करत्व्त्वे(४) -' सति-“व्रेधायकः कर्मात्पात्तिमात्रनिष्ठ एव 

भवेह्(५) । उस्पालिशरहणं विनिषोगस्पापुपलन्न गयम् । एष 

च (६) स्ति-"यदेबास्य तादथ्यमतिपादकलम्(ॐ)'- 

परयोगमतिपादकल मिरर्थः -"तदेष हीयेत(८)' । न त्वनेन 

विनियोजकत्वह्ानिरमिपीयते । अङ्गविधीनापपि विनियाज- 

कत्वाभ्युपगमात् । न हि प्रयागवचनेनाङ्गत्वं सिध्यति । अङ्ग 

ससमयेगव्रचनेन गृह्यत इति न तु प्रधागवचनादङ्गतवम् । यः 

स्पात्पयोजकत्वं हीयेत्तस्ययमेवार्थः । कुतो हीयेतेस्याह प्रयो. 

गषचनेन कृतत्वात् । तस्पारघ पक्षा ग्रहीतन्प्रो यत्र विधायकोऽ 

यवान् (९) । एवे च ये परपोजकत्वं मा कस्पीति विश्वजिद् 

दीनां काम्पत्वपिच्छन्ति ते निराकृताः पयोजकलवस्येव समथनी- 

यलात्तास्सिद्यं न भेत्तिकत्वमेव युक्तमिति । 

। ( १) द° टी० पृ ५। अत्र मुद्ितर्स्तङे "तदमावाविनामाका- 

मावान्न, इति पटो हश्यते। (२) डु टी° प° ५। 

(३) शबर: पृ०४३९। अत्र कृतिरिति पाठो भुदिववुस्तकयोनं दूश्यते । 

(४-९) दु०्दी०पू०५ 1 (९)अजर'अर्थवान इति स्थाने सुद्रि तपुरतके 

४अर्थर्वात्, इति पाटोऽस्ति । 



३-प्रजापतिब्रतानां पुरुषाथताबि ° ] चतुधोऽध्यायः । ` ३७ 

यक्तिह समिद्ादीनामङ्कत्वसमथनं ततमजापतित्रतैषम्य- 
पदश्नमात्राैन तु प्रतिपाध्तयेति" मन्तव्यम् । प्रकरणाधिक्- 
रणे भरतिषपादेतत्वादर । यदि चात्र प्रतिपाधेताधिकरणमेदः 
स्थात् । अतश्च ये चतुथेसिद्ध॒भधानपुरयैदमथ्येमङ्गानापर्गाहय 
भकरणायिकरणं करणेद मथ्येपतिपादनमात्रपरं मन्यन्ते ते यच्- 
प्रस्यममिधानपरङ्खाङत्य तथा मन्यन्ते तहिं न युक्तम् । 

अथ पुनरिञ्या्धिक्ररणं तत्सन्निषावसयुक्तं तदङ्ग स्यादि. 

त्यतेदङ्गी त्य तथापि न युक्तम्, श््यापात्रप्राधान्यानिर। करणष- 

रत्व। चस्य । 

साप्रहण्यधिकरणे च 'फङब्रद्राक्तहेतुदितरस्य प्रधान- 
(१ (> मिति'(१) फङवदङ्गस्वमितरस्य माधितपूतं बद ज्ञिज्याधिकरण- 
[९ ® अ) 

विषयतवमस्येति दकेयति । किञरबादिनामनयथंकमेव प्रकर- 
णाविकरणमापन्नम् । 

किं हितेन मतिपाश्म् । करणेदध्यमिति चत् | केन प्रभाणेन। 
भकृरणेन । कि पूनः मकरणं-'पधानापूरेमितिकर्तन्यताकात्त 
भकरणम्'(२) इत्युक्तं भाष्पकारेण। कयं पुनस्तेन करणेदमथ्ये- 
मवक्ररपते पभरधानापूर्वं हि स्वशब्देन सिहतैः भय।ज।देमिर्ष. 
सजैनी भूतेः मधानतयान्वितमाभिषीवमानं तेषां लाय॑लं स्वपद्।- 
वगतकरणावरोधात्करणतया न सस्मवतीति तत्सिद्ध्ये स्पे. 

(१) मी० सूत्रं ७।५।७ । ( २ ) शबर० पृ० २९२।१५। क्तंव्यस्य 

इतिकरतश्यताकाङ्खस्य वचनं प्रकरणमिति मुद्रितमाष्यपुस्तक पाठः । 

री 
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9 सितातिक्तेन्यतांशत्वं तेषापाक्षिपत्करणायेलं परिकरय यतीति 
चेत्-एवं तिं नियागाक्षेपोऽत्र परपाणष्ुक्तं स्पात्, प्रोक्षगद्रीः 

नामिव करणेदमर्ये । स चतुथे साधित इति न एृथगभि- 
करणभपेक्षते । तन संयुक्तानां क्रत्वथेत्वपरि करपनमुपादानम् , 
अपतयुक्तानां तु पभरकरणपिति सं्ञाविज्पः कामं क्रियताम् । 

अधिक्ररणद्ितयं तु न्यायामेदादयुक्तम् । भाक्षगादीनापपि 

क्रत ङभूते व्रीह्यदा श्रुत्यादिभिदविंनियुज्यपानानां तत्ममाणक 
मेव क्रत््थत्वमिति कतमुपादानेन वादथ्यभरमाणेन । तस्माच्छ 

यादीन्येत्र ताद्य पमाणद् । अपूतरयत्वेऽपि तान्येव प्रमाणम्, 

नतु ग्राहृश्ग्रहण नाप किञ्चित् । प्रयाजादीनापपि प्राकरणि. 

कमेवापूर्वभ।वनाङ्गत्वम् । तदेव च प्रकरणाधिक्ररणे व्युर्थाश्रते । 
अत एत्र भाष्यकारः-भभजापतितव्रतानां श्रस्याद्मावात्पुरषां. 
त्वम्(१.) -इत्याह । इतरथा प्राहकग्रहग भावादित्येवाव््यदि- 

त्यलमनया प्रसङ्खागततीथान्तरदृषण कथाविसनरभस्तावनय। । 

तरिसिद्ध - 'पजापतित्रत।नि पुरुषायानीतिः(२) । 

४- धन्ञायुधानाभनुषा दताधिक्ररणम् । 

द्रव्याणि त्वविशेषेणानथक्यात प्रदीयेरन् ॥ ७ ॥ 
( पूवेपक्चघत्रम ) 

उक्तं॑पूर्वाधिकरणे तथा च लोकभूतेष्विस्यस्मिन् चू 
कम्य म म 

पिं 

(१) श्र ०१9 । (२) शवर ण०्पु० ४४०। 
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ऽपयुक्तानां फेन प्रकर णात्क्रतरथत्वम् । स्फयादीनापप्येतानि 
वे दश्च यज्ञायुधानीतिफलात्तयुक्तानां विहितानां पभरकरणेन 
विनियोगासधानायेत्वं प्रसक्तं निवार्यत इति सङ्कृतिः । 
अध्यायसङ्गतिश्च प्रयुक्तिविक्चषषफटतया । 

परवपक्ष हि प्रधानमरयुक्तानि स्फ्यादीनि सिद्धान्ते वृद्धः 
ननादिप्रयुक्तानीति । ननु वृत्तीय एवेषां यथाक्षयोगं विनियो 
गनोद्धननाचयथं सिद्धम् । अतः किमन्यव्िचन्त्यते इयत आ!ह- 

शरदे यसे इह निराङृते तृतीये चिन्ताः(१)-किं सर्व॑ 

द्ननादि स्वः कायंन्ुत यथासयोगमिति। इह तु भरदरेयसतरमेवा- 
शश्र निराक्रियते इति । 

पूवेपक्षमाह-'एतानि वे दश यज्ञायुधानीति बिधिर१(२)- 

यागसाघनतया स्फयादीनापपाप्तानाम्-कुतः-'खाधतरात्(३)- 
यज्ायुधक्चब्दस्य श्वत्यथेलाभात् । इतरथा(ठ)-यचयुद्धननाब्रङगः 
तया प्ाप्नानापनुक्रादः ततः-परायेता(५) -लक्षणार्थता- सस्यात्) 
(द)-यत्ततम्बन्ध्युद्धननाद्यागुधषु य्ञाधुषशब्दः स्यात् । तदेव 

दिरणोति-"यव्रतानिः?(७) -स्पफपादीनि-(रदीयमानानि"(८)- 

सन्ति-ध्यागं निवेत्तेयन्ति ततो मवन्ति यज्ञसाधनानि(९) । 

तथाऽपि कथं यज्घायुषक्चब्दा मुख्यः। न हि साधनमात्रपायु. 
धशब्देनान्यते। अत अ।ह-'साधनवचनाऽयं'(१०)-य्गायुधनश्च- 

म्दोऽतः-(तत्र'(? ११- परदे यत्व -(१२).आयुधशग्दा"-भवति- 
(१-२११) दुऽरीर्पृ० ५। (१२) अत्र यज्ञायुधशब्दः, इति 

टप् रोकाश्चनः पाठः सम्यक् प्रतिभाति। 
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(मुरयः(१)-सन् यत्साधनवाचिमाऽऽयुधक्षब्दन साधन. 

सामान्याधङ्गसाथनमाभेधीयते गोणह्त्या । तस्य च गोण 

राद्धान्तेऽपि समानम् । यद्नशब्दस्तु पूवेपले मुरूपः सिद्धान्ते तु 
सोऽपि लक्षणयेत्याह~-^इतरथा"(२)-यदि प्रदेयत्वं नोच्यते 

ततः -“्रण।ङ्या'(३)-यज्ञसाधनानुसाधनमिति हत्वा -गौणः 

स्यात्"(४) । लक्षणेष गोणशब्दे नोच्यते, जघन्यदरत्तिसा- 
परान्यादिति । 

'अविक्षषेणेति?(५)-ष्त्रपदमपि शब्दमुपक्िप्य व्याचष्टे ¦ 

ध्यागसाध नस्वाविकेषेऽपि प्रधानयागसाधनान्येव । कथम् । एता 

निवे दश्च यज्ञायुधानीस्यतानि पदानि साकाक्ताणि प्रकरणेन 

भरङृतेन दशेपृणेमासय।गन सहैकवाक्यतां यान्ति"(६) एतानि 
दश्च यह्वायुधानि। तस्मादेतेः भरधानयागः कत्तव्थ इति । “अतो 
नेषां परयाजादेभिः"(७)- अङ्गः - "सम्बन्धः (८) । 

(अथ वेतानि वे दश्च य्ञायुधानीति!(९) -कन्तेन्यपदमध्या 
हस्य पृणेमेव वाक्यम् । तत्त -(१ ०)"द्पूृणेमासपरकरण आम्ना 
नात्पधानस्यवाङ्गम्'(११) -प्रकरणेन- (न प्रयाजादीनाय्'(१२) 

(१.४) दुण्डीण्पू० ५। (५) मी ०खु० ४।१।७] 
(६) दुण्टीण्पू० ५। अत्र मुद्वितपुस्तके इत्थं पाटे द्यते -"पतानि 

वे वश यशायुधानीति 'दशंपूणमासयोराम्नानातपरधानस्येवाङ्क' साकां 
क्षाणि प्रकरणेनेकथाक्यतां यान्ति, (७-१२) दुग्टी०पू० ५ । 

(१२) अश्र 'दुपरीकाया धदृशंपूणमासयोरास्नानात्, ईति पाठो 
वक्ते । 
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नतु यज्ञशब्दस्य ` यागमत्रवाचेत्वाचद्नुषादेन विधीष- 
मानानि द्रव्प्राणि भरकृरणनायेन केदितद्दमोदिबदङ्गपषानाया- 
नीति ` युक्तपत अह -भ्यद्धवाष्यासादयतीत्वथमाप्तपासादनमन्- 
ध ॒वेदि्निंयम्पते(१)-ते्ां इवीष्यापादयतीति-^अङ्गपधान- 

हविषां'(२)-च सर्वेषां--'आ सादनम्थप्राप्तप् । तस्माच्तत्र-"(३) 

पकरणवाषेन'-वाक्यादङ्गपषानाथता-(४) युक्ता । ह तु - "एतानि 
वे दश यज्ञायुधानीति न रिंचिदनूद्यते() येन सर्वानुषदेन. 

वरिधीयमानानि द्रन्याने सवाथानि मवरेयुः। | 

नन्विहापि यो यज्ञ इति सकङयज्ञानुत्रादेन तस्येतान्या- 
युधानी तिंविधानास्सवाथेता युक्ता । नेस्याह- न खलु सपासान्त- 
गतयो ः(६)--पदयोः --'एकयुदेशक पितर च विधायक भरित- 

महेत") --तिनिर्णीतमेतदषट्छचैः प्रथममक्ष शत्यत्र । अतो 
न यत्तशब्दनादिश्यायुधश्षऽ्रेन त्रिधानम् । 

अथ सक्रेन समासपदेनाथपराप्तं यज्गसाधनसामान्यमन्- 
धेतानीतिविशेष तरि धिरिव्युच्यते -- तदप्यसत् । अप्राप्रतरात् सा- 
धान्यस्य । स्वेवववप्रपादिषु पुरोडाशा द्रव्यावेशषविध।- 

नात् । अथ तथात्रिषेषु कथं द्रव्यन्तरिधानम् । को दोषः 

वरी हियववद्रिकरपा मरिष्यति । | 

 ननृत्पश्युत्पक्ञरिष्टयोने व्रिकरपो न्धाय्पः । पघ्रुशयस्तहि 
मवतु । सोऽपि न ।*निरपेह्य विधानात् सत्यमेव तत् । 

(१-७) द° री पू ५। 
द 
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-: " एवं तु बन्यते--सवेथा तावश्रङ्ायुद्ध सयुक्त बाक्यं मुख्या- 
लाभात् इततिविशेवकरत्वान्च विभिः । न च श्रुतानि पदा- 
नि विधौ निशकाक्षाणीति भफृतेनेकत्राक्यतां यान्ति गत्यन्त- 

सभाषात् । यदपि यद्वायुधानि कलेभ्यानातिषाक्यं परि 
पुयेते तदपि करणेन शृष्षते साकांतिखात् । न हि यज्गान्त- 
ग विधानेनाभेवत्ता सम्भवति, देवताभावात् । बानिभ्यो बा- 
जिनमिति हि . यागान्तरदिधानेन रतिसम्मवान्नात्पत्तिर्ष्टा- 
विक्षावरुदधे पैडवदेवयाने गुणान्तरविधानसम्भवः । इह स्वन- 
म्यगतित्व(६१३द भाविनि प्रङृतसम्बन्धे गत्यन्तरामाबाद्ि- 

करपो भकरिविति । “एवं सति संखूया चेकक्रियायोगादूपपत्स्यते' 

(१)-दक्ष यज्कायुधानीति सवत्र हि केन विदेकेनाभिन्ेन पल्या- 
हतिर्भवति । .तदिदेकय। गसम्बन्धात्तदुपपचिः। 

सिद्धान्ते वद्धननादिनानायेसम्बन्धास्संख्यानुपपत्तिः । 
अयं च दृत्रायेः-द्रन्याण स्फ्थादीनि प्रदीयेरन् पधान. 

यागसाधनानि स्युः । अन्यथा अनथंक्याद्यङ्गायुषश्चब्दस्य । 

अथशब्दो ऽभिषेयबचनः, अमिषेयत्यागपरसङ्गात् ठाक्षग- 
कायत्वापततेः । अथ वाऽनुबादस्वेनापरहत्तिविजञेषकरत्वाव् । अथ 
वा संरूयाशम्दानयक्यादिति-तयथाऽपि कथं परधानाथखम्। 
अविरःषविधानात्सवबायेत्वं॑युक्तमत उक्तमविशेषेणेति । अबि. 
देषेणापि विधीयमानानि भषानार्थान्येब -अकरणादिति मा- 

वनतिकययकनयायस्कयदीिजययययदसययोजयलयययलालायययलदयनकसययदसाययययलसकचयतजययषयथरवसरउदपासयययारसयायत सयाया 

(१) ० डो० ¶० ५ । 
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स्थमप्यविकेषेणेर्पायेतं' ग्यारूपेयम् । 'अविक्षेषेणापि विहि 

त॑ परकरणेन'(१)--भकरणा दिन ः--'परभानस्य भवितु- 
€ @ ॐ 

भरतात'(२) । 

यद्वाऽबिशेषेणेतिपधानायत्वे युक्तिरुक्ता । यदि हि रिश 
वेणाङ्गपहिर्य विधी येरंस्ततोऽक्राथानि स्युः, अविदेषदिधामाड 
प्रकरणास्रषानाथोनीति । 

( सिद्धान्तख्शरम् । ) 

स्वेन तर्थन सम्बन्धो द्रव्याणां पृथगयंत्वात्तस्ा- 
यथाश्च॒ति स्युः ॥ ८ ॥ 

कर णविमक्षया स्फयेन किमपि कंऽप१८१)-पित्यपेत्तिते- 
((इ)पदान्तरण!-उद्धन्तीत्यनेन-(५)उद्धनने दत्ते -प्रयोजनं 

भरति-निराकाषित्वान्नन्यत् भयोजनमकाक्तति"(द) -निराङा- 
षस्य न यागेन सम्बन्धः| 

नन् यागार्थसरेऽपि प्रतीयमाने कथद्ुद्धननादिनेव नेरा. 
ह्यं न यामेनात आह "बाक्यनेषां (3) -स्फयादीनां -'उद्धन- 
नादिभयोजनमू"(८) । श्रुत्व बाक्यब्यवहारः प्क्तनयेन 
सर्वत नेतन्यः । भकरणेनं क्रतुसम्बन्धो यवरेदा न बा^(९) । 

(१.२) शवर ० प° ४४७१। (३-७) द° दी° पु० ५। 

८७) भजर वाक्येन त्यस्य स्थाने सुद्धितपुस्वके 'वाष्पात्' दति 
पाठोऽ्त्ति । ` - (€-९) टु9.टी° पूण ६। 



9४ :“ ` कम्बरन्ञ. ` [पदः १-सूत्रम्-<. 

दरभ्यस्य परकरणत्रिनिषोञयत्वाभावा्न भतरत्येवेवां यागायेखे भकः 
रणं प्रमाणं भवदपि बक्युदुदुबङापिति । 

ननु क्रतुमम्बन्धोऽपि वाक्यादेव । “साक्काक्तानि'(१)- 
ह्यतानि पदानि-(र)परकृतेनेकवाक्यतां यान्ती'(3) त्युक्तं 
तत्राइ-"(*४)आयुधकब्दोऽपि आयुपरेष्वेवः शकत्यादिषु-शरतिद्धा 
लक्षणय स्फयादिषु वर्तेत'(५) । छक्षणति गौणदश्यभिधानं 

जघन्यषततिप्ामान्यात् । केन पुनः साद्दयेन गौणत्वमू-न्तान्य- 
पि(द)-आयुधानि-'साधनान्यतन्यपीति(७) । तेना 

क्यपप्येनद्गुणरत्याश्रयस्त्रासकरणापसषत््रादष्याहारापक्षस्रारच 

द्।षत्रयहीनादुद्धननादिवाक्यादृदुबेखमिति तादथ्यंमवेषां न या- 
गाथत्वापात | 

किं च~न वु विदपान"(<)-डउदधननादद्रारण य- 

ब्ायुधतव ऽनुत्राद्य च सम्भवति । "वेधा क्षणा न्याय्याः(९). 

अनुवादे तु रक्षणा न दोषः । युक्घयन्तर समु्चन्बन्तुपसंहरति । 

अतः स्तुतिस्वादनुव।दोऽयम्'(१०) । आस्त हि त्रिभियेह्ठायु- 

धानि सम्मरतीति । तेन स्तावकतयेकवाक्य भूनपवगम्यपानन्न 

पृथग धित्वमहति वाक्यभदपसङ्गात् । अत उद्धननादिदार- 
भ्ाप्षयज्ञायुधत्वानुबाद एवायमिति । 

यन्न दश संख्या नावकरपत इति तत्राह-न्॑ख्या चा- 

साहनाभिपाणा (१९) । यदेतदनन्तरेण यज्ञायुधानि सम्भ. 
~~~ -----------~-__ ------~------~ 

 (१-२) ड० ठीर प° ५। अत्र श्रतेन, इत्यस्य स्थने श्रकर- 

णेन, इति पाठो भुद्रितपुरस्तक्े। (३-१९) दु» टी° प । 
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रतीत्यनेन विधिनाऽऽप्तादनं विहितं ततकेनाभिसम्बन्धास्सं- 

रूयाहत्तिरिति सूत्रमपि यस्मारस्वेन, स्त्रेनोद्धननादिनार्थन सः 

म्बन्ध। द्रन्याणामेषां श्रूयत तस्पात् पृथगथस्वावगमाधयाश्रुति 
उद्धननादिश्त्यनुरोषेन तदृदरिणतानि यज्ञायुधानि स्युनसा- 
प्षादिति। 

यदा केन बिरेषेणोद्धननादेवाकयस्य विधित्वं न थङ्ञायु- 

धवाक्यस्येत्यत आह "पृथगधेलात्!(१) । पृथग्ये ह्यते बा- 
वये न तुरणार्थे । एकत्र विधिभ्रव्रणादन्यन्न तद् भावादिति । 

यद्रा विधित्वे सति पृथायैत्वन वाक्यमेदभसङ्गादनुबाद् इति । 
यद्रा संख्योपपत्तिरियद्ुस्यते । पृथक्भयाजनत्वदिरषान 

तदेक्यनिबन्धना संखूपा। तस्माद्ययश्रुति अ{सादनश्रुत्यनुरोषे- 
न सर्प्रामान्न स्युरिति । 

चोद्यन्ते चार्थक॑तु ॥ ९॥ 

अत्र माष्यकारेणायेकमस्वाप्रेयाप्रीषोपीयादियनेषु पुरो- 
डाशादीनि चोधन्ते तेरेषां न विकर्षः पाक्तिकबापपसङ्गात् । न 
समुच्चयो निरपेक्षविधानादिप्यक्तवा पुनवेगकान्तरधुक्तं प्रि 

धानीये कम्मगे पात्राणां देवोनस्पदेयत्मेनावकरपत इति । 
तश्र यदिदं परालिक्रत्राधनं विकरदषणश्ुक्तं तश्च शाभ- 

नम्। तुरयवरुभिकरेपस्य है्शं द् षणमुचित नलन्रयमिपायेगाह- 

(१) मीण्बु० ४।१।८. 
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“अयुक्तोऽयं त्िकटपो विषमरिष्टतवाद्१) । तनाधेकम्ेघु 
पुर।डाज्ञादीनि चोध्न्ते-तप्मनिच बटवन्तीस्येवं सूत्रं नेतव्यन 

पाक्षिफकबाधामिपायमिति । 

द्वितीयमपि बणेकमयुक्त मिह्याक्षिपति.-पद्वितीये ऽपि बणेके१(२). 

ऽस्त्येव।जुपपत्तिः। कथम् । पूरेपके-'पध्यात् पूर्बाद्धो च द्विरथतीतिः 
(३)-वचनेन-"ताबन्पात्रस्य होपाच्छिषटं विधते । तेन यजपानो 

धक्ष्यते,(४)। ततः परिधानीये कम्मोणे पात्रदशचेनमुपपध्ते । "वैत. 

देषम्*(५) । कुतः-"मरणस्यानियततरात् कदाचित्,(६)-दीे- 
केऽपि न्नियभाणे सति स्फवाद्याकारविनाशः स्यात् बहु- 
वद नोद्धरणाव् । तन्न यज्घपात्रता नापपद्यत,(७) । स्फषादिः 

जातीये हि द्रव्ये यज्ञपात्रम् । जात्यगमे तदनुपपत्तेः 

अथवा देवतादश्ेन द्रव्यपरित्यागाभिरिष्टिकानिः(८) |. 

अवरदानमनेऽपि हि हूयमाने सरकस्य यजपानस्वापिलमपेतम् । 

"तस्मालतिभयोगधुसपायरन्"(९) । एकपयोगोपयुक्तनापनी- 

क्षानेन यजमनेन पुनस्त्वागायागाव् । तन्त्रान्तरे न्निवपाणो 
न तेदं्यते'(१०) । ननु सक्तैरेव दश्चतापतव आह-'निरिष्टिन्य- 
प्युपादातुमशक्तो निरिषिकिखदेब'(१९) न हि निरिष्टिकिन 

शिष्टाः कार्यं कुरन्तीति। | 

, नन बचनषलेनाचारं बाधित्वा निरिष्टिकेरेद पष्ष्यत इत्या 
क्षद्ा परिहारमाह-'अथ बा यचदाने "उद्धृते यादश्तष- 
दाया सा ानमेलयतताकनययाययाययतणमकणनयहनम्कयुर) 

(१-३) दुण्टी० पू० ६. (४-१९) दुन्ये०-षृ० ४. . 
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विकढ सत् पूथ,(१)-अबदानोद्धरणात्-भ्यश्नसाधनमभूत्'(२)- 

फश्चाज्चवदानात्-'मरणवेलायां न. तादक्'(३)-विकटत्वा- 
दिति यज्ञपात्रता नोपप्ते(४) । पृत्रं जात्यपगमो- 
ऽभिहित इदानीं स्वेकथ्यवदनोपादानेन पा नाम जतेरपगम- 

स्तथाऽपि यज्ञपात्रस्वरूपभदात् यज्ञपात्र श्च दहन्तीत्यनुपपन्न स्या- 
दिल्युष्यते-“उद्धननाचयखे तु न किञ्चिद्विर्द्धम्"(५) । नहि 
तत्र निरिषटटिकत्वदाषोप्यस्तीत्येकादश्चे व्यापः । तस्पादुद्धन- 

नाधथान्येवेति । 

लिङ्दशनाच्च ॥ १० ॥ 

श्वतुदृशत्रयोदशषत्युपयत्र'(६)-पूवपते सिद्धान्ते च - तुर्यं" 

(७)-लिङ्खं नेकस्यापि पक्षस्य साधकं नापि बाधकम् । 

कुतः-^न हि (<्रम्यमात्रभदादाहुतिमदः । एकदेवतात्वात्- 
वेरकेबाहुतिः१(९)-करिष्यत सान्नाययवत् । 

"तश्र केचिदाहुः-उत्पात्तिवाक्यशिष्टन!(१ ०)-पुराडाश्चादि- 

५(१द्रभ्येण बाधितत्वात् स्फथादीनि वाजिनवत्-"कमान्तरं" 

(१२)-कृरप्यन्तीस्यस्य वाक्यस्य कम्मोन्तरमेन पृतरेपकत व्रिषेय- 

'आपतीति!(१३)-लिङ्ग- दशषेन!(१४) -ुपपन्ञमिति । 

(१) अत्र "भविकं सत्' इत्यस्य स्थाने "सत् इत्येव मुद्रिवासुद्रितषु- 

स्तकश्रतः पाठोऽस्ति।  (२-५) ठु ° री °पू० द. (६-9) दुश्दी०पू० ६. 
(<) भुव्रितामुद्रितदुप्यीकोापुस्तकयो 'मात्न' शब्द् स्य पाठो नोपलक्ष्यते। 

(९.-१७) दुः्टी० प° ७. 
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तदेतदेकदेशिमतं दूषयति- इदं नोपपद्रते । न हि एव्व 
संयोगमात्रेग(६)-देषतामन्त्रण-कर्मीतरं भवति'(२) । न 
चात्र देवताविधोायक वचनं मन्त्रवर्णा वाऽस्ति । न चाग्यक्त- 

त्वार्सोपिकरविध्यन्तपाप्त्या देवताामः। दृशेपौणमासिकेष्वङ्गेषु 
सोमिकरविध्यन्तातिदेश्चस्य बिहितकारबापपपङ्न (३) न्यायर- 

लमालाषां निरस्तत्वात्, एकरद विनां चाङ्गषु छिङ्गादिध्यन्तातिदे- 

शपिच्छनां लिङ्गामावे सुनरापिदमयुक्तमयिषातुम् । न ह्च 

सोमषमातिदेक्षे पशावित्र प्रथाजाददशेनं किञ्ि्धिङ्गपस्तीतिः 

नातिदश्नसम्मवः | 

तस्मादन्यथा वण्येते-- चतुरवत्तं जुहोतीति भाकरागे- 
केषु सर्व्टोमषु चतुरवलम्'(४) -विहितं चतुरवसमिति विब- 
लितसङ्कथानि्दशः । एकं चतुरवत्तं हामाङ्गतया व्रिहितपिति ।' 

नत्रेमानिः-स्फयादीनि-द्दशद्रन्यार्णीतरेतरयुक्तानि हापक्ताधः 

नानि!(५), न व्रीहियववननिरपेक्षागि, सहविधानाव्। स्तत्रेषां 

अतिदरन्यं अवदाने गृह्यमाने बहूनि चतुरसानि मवन्ति। होमे 

चैकं चतुरवत्तं श्चतम्'(६) । सोऽयं प्रस्परव्याधातः । तदाह- 
'तत्'(७) -'चतुरवत्त-'यथेकस्मादुगरह्त' (८)- एकव चनानुरोधन 

 सत-'इतरषां(९) सह विध्यवगतं-'साधनस्वं हीयत! 

(१-२) इ० री० पृ० ६. 
(३) पर्वणो यश्चतुर्थोज्ञ भद्याप्रतिषदखयः । 

यागक्षालः ख चिक्षेयः प्राततशक्तो मनीषिभिः ॥ 
(४९) टु° टी° चु० ७, 
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(१) यदि तदनुराधन सर्वेभ्यो गृहीत्वा हूयेत तत एकतवं ही. 

येतेत्यपि वक्तव्यम् । अथैसिद्धलरात्ते नोक्तमिति । "तस्मात्त्' 

(२)-उभय- 'संपत्तयेऽभ्यस्यते याग पएकेकन चतुरबत्तेन,(र) 

तस्मादृश्हीतेन । एवं दूयुमयघ्युपपादितं. मवति-- यच्च स्वेषां 

साधनत्वं यचेकचतुरवत्तसाधनलम् । 
“ननु बहूनि(४)-चतुरवत्तानि-यृहीला सङ्कद्धाष्यते द- 

ब्रतेकयात्! (4) । न किञिद्ररोस्स्यते-'यथा सान्नाय्ये दरे चतु. 

रवत्ते"(६)-गरृ्ठीतवा सञ्त् होपः । (“उच्यते । तत्र'(७)-सा, 
न्नाय्ये चतुरवत्तविधातां नास्तीति परेण सम्बन्धः । कृत 

इत्याह-"कम्ममदात्'८८) । द्वे हि तत्र कम्मणी सहानुष्ठीयते । 

ततः किम्र् । इदं तता भवति-^अन्येन!(९)पदानेन- (सहः 

(१०)अन्यस्मिन्-- पदानि क्रियमाण इतरदपि'(११)- 
पदान- "आत्मीयं चतुरवत्त(१२)'-इतरस्पात्- (विवेकेन ~ 

(१)असङ्करेण गृह्णाति इतरदपि विवेकेन । (तत्र चतुरषत्वि- 

घाता नास्ति'(१४)-तत्रेव्युपन्यासाथः । दाभ्यं चतुरवत्ताभ्यां 
दयोः क्षणः सहानुष्ठीयपानयोरेकेकस्येकेक सा धनत्वमविह- 
तमेवेत्यमिभायः । “इह त्वेकल्वा्कमेणः"(१५९)-सेश्चवुरवतेः- 

'सह(१६)-सहयानुष्ठाने-क्रिभयाणे'(१७)- सति -'चतुरवत्- 

विधातभयादभ्यस्यत सामयागवत् । तत्राहुतिबहुत्वाव्'(१८)- 
० { 

चतुदशत्रयादकशति-'दश्चेन नापपद्यत'(१९) । 
सिय णी 11 कक 

(१-१९) द° टी° प° ७. 

७ 
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पक्षाविदानीं का बा्ता। नहि तत्र सान्नाय्यवधागमेदः 

समस्ति । तेन तेत्रैकादक्चभिरवततेः सहानुष्ठाने सत्येकट्वविष।- 
तभयादभ्यास्तः प्रसज्यते । न भरसज्यते । चतुरवत्तेकत्वस्य सि. 
दान्ते पङृतावार्थिंकत्वनाक्षाख्जीयत्वात् । एकस्य हि यागस्येक- 

मेष पुरोडाशादिप्रङ़ृतौ हविः । तन्मध्यपूवाद्धानिष्मस्य चतुर 
वत्तस्येकत्वं सिद्धमेव न विधेयम् । यश्च प्रकृतावाथिकं न तचो 

हकः भदिशति । हविरेकत्व निबन्धनं हि प्रता चतुरवसकत्वं 

न व।चनिकं, पञ्च तु हविरभेदाच्चतुरवन्तमेदे सति सर्वैरेव सह 
यत शति नानुपपन्नम् । 

पवेपक्े त॒ स्फयादीनां दश्षानामेकयागसाधनत्वातन्निष्पन्ना- 
नां चतुरवत्तानापप्ाप्तमेकसवं नानुबदितु शक्यत इत्यवश्यं चतुर. 

तं जुहातीरयनेनेव विधातन्यमिति तत्संपत्तयेऽगभ्यासः भर्तञ्यत 

ति स्थितं लिङ्गदशेनमिति । एतच्च चतुरवत्तं शोपसाधनस्वेन 

बिधीयते इति भाष्यकार मतमङ्गाकृयोक्तम् । 

स्वमते तु चतुरबत्तोदशेन शोषः संस्कारो बिधीयते शच्यु- 

देव्ये कत्वरपाविवक्षितस्वात्सं भवत्येव सहहोम इति परिधानीये 
कम्मेणि लिङ्गदश्चंनं व्यास्येयम् । पूवेसुत्रस्य तु भरथमपेष 
व्याख्यानम् । | 

५-पच्वेकर्वादे विं वश्चाधिणकरणम् । 

( परवंपक्षखन्रम् )` 

ततरेकत्वमयज्ञाद्गमर्थंस्य गुणमतत्वात् ॥ ११ ॥ 



५-य॑ज्घायु्ानामदुवादतधि ० ] चतुर्थोऽध्थायः । ५९ 

नु वस्तुतोऽ्थेगुणमूतोऽप्यमर्तोप्यरुणिमानतदर्थः किं 
तु तृतीयाश्रुत्या कर णस्वावगमात् क्रियाय एव । द्रग्यपरिच्छेददा- 
रेणोपपन्नमेव तादथ्येमियरुगापिकरणे प्रतिपादितं तत्कथमधेष्य 
गुणभुतत्वावगपादयगङ्गपकत्व मित्युच्यते । तत्राह-'अहणो गुणः" 

(१)- एकहायन्यादिपदात्-"पदान्तरेणः(२)-अरुगापदेन-'उषा- 

त्वद्भवति क्रियायः । एकत्वस्य त्रिभक्तेश्चत्या भातिपदि. 

कार्थलान् क्रियार्थता"(३)-किं तु द्रम्यार्थता । अद्रव्यस्य(४)- 

क्रियायाः पदान्तरेमोपात्तत्वात्-वाक्येन'(५) एकत्वं - अङ्कं स्या- 

त्१८६) । तच्च श्रतेदुषटम्। तस्पानन क्रियायपिति। नात्र वास्त. 
वमर्थपार्तत्यमक्रियाेत्दे युक्तिः येनारुगापिकरणगोचरता 

स्याद् । कं तेकषदोपादानङक्षणया श्रुस्याऽयेस्य परातिपदिका- 

स्य गुणभूतमवगस्पमानं न वाक्येन यज्ञाङ्ग भवितुमहेतीति । 
'पश्वादीनामङ्ग विवक्षितं तथाऽपीति'(3) -चोधमाष्यं तदनुष- 

पन्ने वाक्यमेदभसङ्गात् । न दहि सददुस्वरितो विधिशब्दः करि. 

यां विदधाति; प्श च संख्याम् । विध्याटत्तौ च वाक्य मेद 
सङ्गः । तथा प ञ्चुरपि यागक्षख्य प्रत्युपादानोदेशादिविरुदभिक- 

योभी स्यादत आह-'अन्तणींतामिप्तम्बन्धे सडृदुस्वरिताभिषा- 

घः परिचोदयति(८)-अन्तर्भतिकत्वस्य पञ्चाः क्रियासम्बन्धा- 

(१-२) ° दी° ए ७. 
(३) ० ठी पृ० ऽ9। अत्र मुद्रितटुषरीकाश्रन्थ (्रयार्थता, इतिं 

पाठो हश्यते । (४-८) डु० टी° प° ७. 



७. तन््रले [पादः १-सून्नम्-११. 

द | क + देकत्वविदिष्टप्विशिष्टो यागः सडृदु्वरितेन विधिना वारव- 
न्तीयाविशिष्ठं करोति शब्दायोविशिष्ठयागवद्विधीयते इति । तथा 

च क्रियाङ्गपाद्रणीयं स्यादत आह -'अङ्गस्य!(१)-या्गांगस्य 

 पशोः-'वदुपकारक'(२)- एकतवं - “भवति ततस्मणाङ्याऽपिः 
(३)-यद्यपि न साक्तादुपकारकं तथापि प्रणाड्याऽपि ताषत्- 

क्रियाया अप्युपकारकम्?(वै) । विशिष्टस्य हि क्रियाङ्गस्य बि. 

रेषणमन्तरेणासिद्धविंकशेषणप्रप्यादरणीयमिति । एतदुक्तं मव. 
ति-पश्चुहिं वाक्येन क्रियायेत्रादुपादेयः । स यथाश्रुत एव क्रि 
या्थपुपादेयः । स च करगखेनेकत्वेन च विशिष्टः श्रुतः क्रय- 
णमिवारुणादिभिः । अतो यथा करणमुतस्येवापादानमेषपेक- 
स्वयुक्तस्यापि । (५) तत्यश्षावेवयुषादौयमान एकत्वमपि क्रिा- 

अस्वं करोति । विनापि तस्य करणत्वेनातादेदमापादानकमेक- 
त्वस्याङ्तवम् । न पश्वादीनामङ्गनाक्तनाचुक्तन वा किविदस्ति 

अयोजनमिति!(६)-परिषशारभा्यं तस्य-"कोऽभिप्रायः"(ऽ) । 

एकः परशुसंख्ययोः सम्बन्धः तस्पिन्विवकष्यमाणे-'सम्बन्ध एक- 

-स्मिन् क्षणे'(८)-प्रातिपदिका्येन संख्याकारकयोयुं गपद्ि्षेष - 
-णत्वेन सम्बन्धे सति -“क्रियापडतोः सम्बन्धो नास्ति*(९) । 

कारकं हि क्रियया सम्बध्यते न द्ररयम् । कारकं चेत् द्रग्यवि- 
हेषणं तदविरषिष्टे द्रव्यं कदन्तकरण।दिशब्डामिहितमिव न 

(१-४) द° डी° पृ० ७. (५) तदसाकेव-क-ख । 

(६-९) द° टी° पृऽ ७, | 



पु~यजञायुधानामनुवादतापि ° ] चतुर्थोऽध्यायः । ५४ 

क्रियया सम्बन्धमहति ! तेन पश्चोरपि क्रिषाङ्गसराभावात् दृरापे- 
तमेकखस्य क्रियाङ्गस्वम् । अथ पशुरेव कारकविशेषणं सतकार 
कामना क्रियया सम्बध्यते, प्ख्या च प्चु्रिशेषणपेव सती 

क्रिया सम्बध्यते इत्युच्यते तथापि क्रमेण क्रियासंख्याभ्यां 

पश्चोः सम्बन्धा युगय्रा। क्रमे तातरद्दषणमाह -(क्रिषाप्युसम्ब- 

न्धोत्तरकाठं पशप्तख्ययोः सम्बन्धे शुद्ध एष पश्युः(१) -क्रियया- 

'सम्बध्यते१(२)-न सख्या तरेरिष्ः । ततश्च पशुपात्रेण यागस्य 

सगुणस्वात्संरूपानादरः स्यात् । अथ तन्त्रेण पशुः क्रियासं- 

रूयाभ्यां सम्बध्यते तथाऽपि सख्पाननुरक्तस्य क्रिधान्वयात 

एव दोषः । वैरूप्यं च पशोः स्पादिर्याह-'तन्त्रतम्बन्भे सद्ख- 
इच्च रिततवात्'(३)-पश्ष्दस्य युगपदेव -“पशचोः स्वरार्थपरायथेता 
स्यात्"(४) । विरुद्धत्रिकद्रषोपलक्षणमेतत् । क्रिपासम्बन्धे हि 

पश्चोः स्वार्थलश्चुपादानं विधानं च स्यात् । संह्यापतम्बन्पे तु 

परार्थपदेशोऽलुवादश्च -श्रुत्यादिदोपश्च तदव्रस्थ ९१८५) । यो. 
ऽयं श्रत्य्थैन सपानपदोपात्तेन पश्युनेब सम्बन्धः संख्याया 
न बक्यार्येन यागेन, तत्र यागस्य संख्यानिरहत्तावपि वेगुण्या- 
-भात्रात्संख्यानादरः स्यादिति दाषोऽभिहितः। स तन्त्रसम्बन्धे- 

ऽपि तदवस्थ एवन त्वपगत् इति । 'तस्पादक्रि पाङ्गं संरपेति(&)। 

-न यैकत्वविरिष्टस्य पश्चात्करणलम् । करणेकत्वयोयुगपदमिष- 
॥. 

(१) अत्र ^क्रियापशुलम्बन्धोस्तरकालःमिति पाठरारीयवुस्तकपारः। 

(९-दै) ° टी° ¶* ७. 



५४. ' तन्त्ररन्न- [ पादः १ -सूत्रम्-११. 

नात् । अत एत्रामिप्राणद्ाह भाष्यकारः-यन्गङ्गेन हयविपन्नेन 

योजनं, विपक्ेऽपि हि पश्वाद्ङ्गेऽविुण एव क्रतुभेषतिः(१) । 
अन्न कथित्पुनरेषमुषादानश्षेषल्रवाद्याह- पद्यप्येकतवं भा- 

तिपदिकाथेगतमेव विभक्तिरमिधत्ते न क्रियाकारकतया तथागि 
नाबिवक्षितम् । अस्यापि प्राहकग्रहणेनापूर्वेद पर्थ्ये तावद पादितं 
तच्चास्य केन द्रेण निवेहस्विति दवारपेक्षायां सङ्ग््येयावच्छेद 
एव लिङ्गात् द्रारमवगस्यते । पश्युरपि यागाङ्गतया विहितोऽप- 
रिच्छिन्नस्य तत््ाधनत्वायोगात्परिच्छेद कमपक्षते । तस्ख्थतया 

चेकतवमद्रगम्यते। ततश्चैकत्वस्यारपाथेखनिर्वाहाय नियोग एवा- 
स्य करणीभूनपशुसम्बन्धित्रमाकद्भुतीति नाविवक्षितमपिति । 

त्युक्तम् । न धकरत्वस्य ग्राहकग्रहणं सम्भवति । परवि- 

कषषणल्ादन्विताभिधानं हि प्राहक्ग्रहणं, तच योग्यतार्घानम् । 

न च पृश्चुविकश्षषणं परेणान्वतुं याग्यमेतेन प्रयाजादीनामपि ग्राह- 

कग्रहणं प्स्युढम् । अपि चैवे ग्रहेकत्वमपि गिव्षितं स्वात् । 
तस्यापि हि प्राहकग्रहणेन त्िध्येदपथ्येमतरगतमेव । तस्यापि 
द्रापक्षाणां ्रहस्थतस्वेनावगतस्य लिङ्ग(वगतसङ्ख्येयपरिच्छे- 

दृद्ारस्य स्व्रायरवं कक्तं संमागेकमींभूतग्रहसम्बन्धं नियोग ए- 

क्िपतीतिशक्यं वक्तुम् । 

ननु ग्रहस्य नास्ति परिच्छदकापेल्ता । प्रकरणानां ब्रह 
गां परिच्छिश्नत्वादिति चेत् । मा भूत् प्रहस्यापेक्षा। रएक्स्वंत॒ 

स का ता 9 न मा-क ७०००-9 
$  अवतयवहणन्या्नन क 

(१) हाबर० पृ ४४३. 



५-यज्ञायुषानामनुवादताधि° ] चतुधा ऽध्यायः। ५५ 

क 

ग्रहकग्रहणापादितविध्येदमथ्ये पिद्धयर्थं ६ रपपेक्षपाणं ग्रहमव 

दरमवकम्बिष्यते । तर्स्थतयाऽवगमादन्यतराकरह्ःऽपि हि 
सम्बन्धक ।(रणपेव । 

अपि च ग्रहस्यापि समा्गसम्बन्धे परिच्छेदकापेक्ता विधत 

एव॒ किंसंख्यो ग्रहः संमपाष्टेव्य इति । न हि अ्यातिष्ट- 

मसम्बन्धिनां सङ्रूपाऽवगतेस्येतावता सेपागेसम्बन्धिनाम- 
प्यबगता भवति । तेन यदि श्चुत्या वक्येन वा द्रव्यङ्गतया 

क्रियाङ्गतया वाऽबिहितस्येव पश्वेकस्वस्य ग्राहक्ग्रहणवगता 

पृथङ्गत्ववकेनेन करणीभुतपश्वयत्रमाक्षिप्यते ततो ्रहेकसस्या- 
प्याक्षिप्यत एव । यदि तु वाक्येन कत्वस्य विधिरुच्यते त्त उद 

ह्यस्थस्य विधो बाकषमेद्ाद् विवक्षा युक्ता । अक्षिपलभ्यतु न 

वाकयं भिनत्तीतिदुत्रारा विवक्षा स्यादतोऽव्र्यं वि्क्षाविवत 
पशुग्रहेकस्वयोरिच्छता वाक्येनैव क्रियाङ्कतया पश्वेकत्वस्य बरि- 
धानमभ्युपेय, तच न सम्भवतीत्युक्तम् । तस्मादवरिवक्ितमिति। 

 ( सिद्धान्तसूत्रम् ) 

शब्दवत्तृपरभ्यते तदागमे हि दृर्यते तस्य ज्ञनं 
यथारन्यषाम् ॥ १५॥ 

यदुक्तं बिभक्तिश्रुसेकत्वस्य द्रव्यार्थत्वान्न वाक्येन क्रिषा- 
येता युक्तेति तन्न, क्रिवार्थत्वस्यैत्र श्रौतत्वादिाह-'विभक्तिर्ि 
लिङ्धसंख्यापरातिपदिकाथार्ना?(१)-त्रयाणामपि -श्युत्वैव करे- 

(९ इन्रीण्पृज्म। 



५६. तन््रन्रे [पादः १-सूत्रम्-१५. 

यायेतापाह,८१)-न केव प्ातिपदिकायैस्यैव । यतस्तस्य क्रि 
यायेत पभ्युपेस्य सख्यदेनौभ्युपेयते । बिभक्तयर्थेन हि कर 
केण प्रातिपदि कायस्य समानपदोषादानभस्यासस्या सम्बन्धः 
स्यात् । षिभक्तयथेस्य तु सख्यादेरेक।भिषानोपात्तस्य ततोऽपि 
भरत्यासक्नतरः सम्बन्धः । ततश्च पशोः क्रियायत्वमभ्युपेत्य सङ् 

ख्याया नाभ्युपेयते इति दुर्थटम् । किञचकेनाभिधानेन युगपद 
भिधीयमाने सख्याकारके पिथोऽन्विते पएवामिधीयेतेऽन्ययथा 

युगपदभिधानायोगादक्षादिष्वद शंनादतोऽविधानादेव कारकत. 

या पभरतीयमानस्यैकत्वस्य क्रियाथत्वं भ्रोतंमव न वाक्यगम्यस्वेन 
दुषलीकर्तु शक्यते । क्रियाविशेषमातन त्वत्र वाक्यादवगम्यतेऽर्णा- 
दिवदिति क्रियार्थत्व श्रौतमेव । भर्युत पडवथंस्वमव दुक, तद्धि. 
पदश्चया स्यात् । कारकान्वयस्वकामिधानानिबन्धन एव । ज- 

भिधानिको वा । तच्च पदश्चतबङीय इति । यदुक्त-- 
तथा प्वङ्गभकतवं पदश्चुत्या प्रतीयते 

पमानप्रस्ययश्चत्या बलीयस्या क्रियाङ्गता ॥ इति 

छिङ्गस्यापि संख्यया तुस्यपायन्यायत्वार्सहैव सिद्धान्तो ऽ- 
भिधीयते । यातु का चिद्धिशेषाशङ्क तापवसरे वक््पापः। 

ननु यद्यपि सर्वेषामेषां क्रिययत्वे यथायोगं पदश्रुत्याऽभि. 
धानश्चस्या वाऽवगम्पते तथाऽपि क्रियाया एकेनैव नैराका 
ह्यादितरानादरः स्यालत्राह-क्रिया सध्या । साधनं तत्परि. 

(१) डु9टीगण्पू० ८ । 
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च्छदकानि च शिङ्गसरूयादीन्यपेक्षते(१)' । तेन श्रुत्या सर्वां 

किथाथेताऽवगम्पते । क्रिपापपि सर्वानि कारक ष्येक्षन्ते । 
अतः सर्वविश्षणदिषिष्ठा क्रियेव विधी यते"(२)। न तु कार. 

काण्यन्योन्यस्य बिश्रषणम्। यतः पश्वङ्गभेफत्वं न करियद्ग 

स्यात्परस्परान्वयस्त्वरणेकहायन्यादिषदेककम्यादेष पराप्तः पद् 
शुत्यानूद्यत इति वेदितव्यम् । यत एव क्िपायाः साषनतस्परि- 

ष्छद्क पेक्ताऽत एवेतदपि न चोदनीयं स्मानामिषानोपासछि- 

कसर्याषरुद्धं कारक न पदश्चतिगम्य पथुपाद्वियेतातः पोः 

कारकत्वं न स्पादिति। न हि तन्पात्रेण निरकाह्खं कारक 
मषगतं मवरतीति। विद्यते हि पस्तवषम्मेकेणेकत्वोपेतेन यषटभ्यमि. 

त्युक्तऽपि किंजातीयं तद्यदषसरूयाकमेवंलिङ्गकं चत्यपक्षा । 

त्र परातिपदिकनोप्नीयमानः पद्ुदुशखपमाणकोपष्यतुगुणत्व- 
दङ्गीक्रियते । अदल्ञवभिशिष्टा क्रिया विषयत इति । 

जन्वविहितेषु शिक्ञेषणेषु कथं तदिक्िष्टक्रियाविधिरत 

आह -'तव विधिपर्ययः पूतं त्रिसेषणेषु(३)ग्यापिवते' । कथमि. 

लाह-'अन्यथाऽनुपपर्या१(५) । कं नोपपश्त इत्याह--न हही - 

तविक्षेषणाविज्नष्ये(*) बु द्धिरिति'(६) । तिशिष्टविषयस्तात्रद्विधि 

शेऽथते । न चासावरविहितेषुः विरेषणेष्वदकरपत इति पूनिष्पन्नो 

(१) ठेखपुस्तके ` साधने इति पाठः। (२-६) टऽरीग्प्० ८। 

(५) अत्र सुद्रिवपुस्तष्छे "विशेष्ये, श्यस्य स्थाने "विशिष्टे" इति 

पाठो हश्यते । 
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, 4५ विधि, कर्प्यत एतिः। एवं तीषधत्पू्ेपक्षेऽभिहितं श्रवा प्वथस्वावः 
गमाञ्च वाक्येन क्रियार्थं युक्तमिति तस्वतो बरीयस्या श्रुत्यैव क्रि 
वायेरवावगमात् `परिहूतम् । इदानीपस्तु नाप वाक्येन क्रियार्थत्वं 

तथापि न. दोषः श्रुतिवाक्ययीरविरोधादिस्याह-"पन्वकत्वयोरप- 
श्िष्टलक्षणय१(१)-उपपद लक्षणया शरुत्या विक्ञेषणविकष्यभाकर 

एव्रावगम्यते, न तु ता्दथ्यम्'(२) । न. हि त्रिधिषन्तरेण शरुत्यादि- 

माजात्तादथ्वं सिध्यति। न च परथुमरू्याखम्बन्प्रस्य विधिरस्ति । 

श्र तस्य बिधेर्यागतद्िशेषणमाश्रनिहत्तव्याषारस्य स खथासङ्ख्येय- 
सम्बन्धविधावस।मथ्णत् क्रियातद्िशेषणगध्यतिरिक्तानां चाऽवि^ 

धिमाजनत्ताव्। वाक्येन. तु विध्यनुग्रहीतेन क्रियां प्रति ताद्यै- 

पवगभ्यते ^+ (अतः(३)'-श्चनिबाक्ययोः-'एकविषयोपनिधाता- 
मावादविरोषः । तस्मात्"(४)- आह माच्यक्ारः-न श्ुतिषरून 

वाक्यार्थो म. मवतीति'(५). । ` अत्र पृतपते एकशच्िताचे- 

ति. घते) (कां .गां -दक्षिणामि'(ॐ)त्यत्र `. एकरशब्द्रोपा- 

दानं विमृक्लायेस्येकत्वृस्पाविवक्तायां 'लिङ्गपुक्तं, तत्परिहारमाष्व. 
(नोसङ्ख्यासम्बन्धं विध।तुमेतदुष्यते इतरथ। गोद क्िणासम्बन्धो 

दिहितोऽबमम्येतेति'(८)- तदनुभाष्य व्याचश-ध्यदि गां दक्षिणां 
दु्यादिस्येतावत् श्रूयत तताऽइवादीनुं परिसङ्ल्या स्पार (२९)। 

(१-४) दुण्डी०्पृ० ८ । ` ` (५) शबर ऽचु० ७७५। 

: ̀ (६) मी० सुर ४-१-१२ (७) शबर ० पृ० ४४३। 

(८-९) टुण्टीण्पू° <। ् 
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गवाश्वादिषु दक्षिणात्वेम पत्तिषु पुनगोदेलिजास्वं निमित्ते विधीय 

परानभन्यनिद्रततिपरं मव्रतीति । एककशब्दोपादने तु गादुदिश्यै 
कत्वविषानात् ततत्र दादक्षक्षतसंरूवामात्रनिदहसिः स्यान्न संशा. 

देनिष्टत्तिरिति तदथमेकग्रहणं चोदयति गामिर्येतात्यपि श्रुते 

ब्रत्ययवाच्या- सङ्ख्ये विधीयते(१)'-गोगता-नन तु गो*(२)। 
अतोऽत्रापि. सङ्ख्यान्तरस्येव निरटचिने तश्देरिति चत्- ` 

“तज्ञ । संरूयाविधने हि सति. गोम॑रू्रयोः सम्बन्धो 
विधातश्यः(३)' 1: गाञ्ुदिषक्य सख्या विधातन्या भरेति (नच 
वृदयुक्तप्् । एकपदे इषुदशपादानविभागो नावकरसपते । किव 

(तटिधाने च'(४)-विधेः-"क्रियाय।पननुपवेशः'(५) । न हिसा 

निेणा क सगुणा वा खरूपेण् बाऽन्यन्र वा विप्रीयते। नच 
तस्थापन्यः-"तन्रार्यन्ते वाक्यं स्यात्"(६)-ददातिपरेण भरस्ययन 

गोसश्यासम्बन्धं विधीयमनि न तु श्रुतिङशः कश्चित्। (तस्पात् 
यत दक्षिणां दाद् तत् गामितीये . वचनब्यक्तिशह्यते श्रत्यनु- 
ग्रहाय(७); । अस्यां हि. दचनव्यक्तां क्रियायामेकषदापाचा्या 

दरन्यविधानादरस्ति श्त्यनुग्रहः । तरया(८) तु गासुदिषय् 

सरूवातरिभिरिति(९)'-इवं बचनन्यक्तिः त्यज्यते ।. . 

चोदक अह- "एतद् पि(१०)- सपधा "यद्वा बद।(११)' 

न युक्तविधयेः 1. कुत -इत्याह~-कस्पात्(१ र)-कारणाद्- 

(१-१२) .इन्दीण्एु9 ८ ^. . 
(१०) अत्र वर्था! स्थाने स्तंरत्र' पाटो .सुद्रिहवुस्यके हद्यवे 1 
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"क्रियावपिष(१)'-दक्षिणादानात्पिकार्या- सख्या न विषी. 

यते, येन गोसरूपयोः सम्बन्धो विषातव्यः स्यात्(2) । 

काक्पत हि गामिल्येकषयनोपासमेकखं दानेदेशचेन विधातुमिति । 

एकदेशी पमात्ते- "उच्यते सख्या विधीवमानासरूपे. 

यद।रेण,(३)-क्रिया-'घाधने भवति । तज(४)-दक्तिणा्यं 

"वहूनि(५) -गवादव्रादी नि -'सख्येयानि(६)' सन्ति । तप्र 

'सा(७)' संख्या न ज्ञयते) गवष्ीनां पध्ये कस्य 

ष्रिच्छदिका(8)' सती दक्षिणाक्तापनपिति । ततश्च गापिहि 

गोगतत्वं बाध्येत नियमेनप्रत्िरनुबादासम्मवात्) विषने च 
बाक्यमदापतेः । 

अथ गगा संख्यया च विशिष्ठ कारं दाने विधीयते तथा 

सस्यकस्वेन सेरूयान्तरस्य गव। वश्वादीनां परिसंरूया स्यात् । 

योदक आहट-'अहवादीनाद्चुत्पसा(* ०) -दक्षिणोप्पत्तिषाक्य 
एव एकत्व-“सरूया विध्ते(११)) । अतः (तज्र(१२)' पोनङ. 

कथात “न निवेक्ष्यते गवा तु न'(१३) एकत्वं (विधते(१४)' । 

अतो दक्षिणोदेशन विहितमेकस्वं विनापि वचनेन गोगतं वतीति 

तदुगतत्वमनुवरदितुं शक्यमित्यन्तरणाय्युवपन्नमेकशब्दं क्रिया. 

यापेकत्व दिषानमिति। 

(१-१७) इणयी°पू० < । 
(२) अत्र सम्बन्धं विधातध्यं स्यात्, इस्वस्थं स्थाने "सम्बन्धः, 

इस्त पाठो धुद्ितशुस्वके । . 
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एकदे शयाह-'गवाषपि() यथपि नैकत्वं विद्यते तया- 
ऽपि द्रादशक्षतसख्या विद्यते) । अतस्तत्र तदिरोषान् 

निष्त्यते। यथेतरेषु पोनरक्षयादिति। 

चोदक आह-“चो दकेन ८३), गां दादक्च्षातपरापिरनैमिति- 

कस्य ॒नित्शविकारत्वात् । अतस्तदोपदेशषिकेनेकस्वेन पत्याम्ना- 
यत- इति चेत्(४)ः। 

एकदेहयाह -“इतरेषां(२)'-अश्वादीनां- “अपि चोदकेनैव 

(६) -एकत्वपद्निः । सा वानुमानिक्षी यादन्नकत्वं प्रापयति 
तात्रदेव प्रत्यक्षवचनेन विधीयमानमेकत्व न पुनरुक्तभिति। 

चोदकः स्वाभिप्रायं स्फोरयति -"तषां(७)) अन्वादीनां शरक- 

त्वेन युक्ताना(८) बोदकादेव प्रातते-'अनर्यिंकोषदे शिक्येकत्व- 
सख्येति चत्(९)'- 

एकदेद्यपि स्वाभिप्रायमाविष्कराति-उशच्यते-इय'(१०) 

ओपदेिकी सर्पा 'पत्यक्षरवात् चीधे(११) अन्यस्यामपाप्तायां 
पराप्ट्पतीति'(१२) नानर्थिका । या त्वातिदेशिकी 'सा(१३) 
प्राक्तायापन्यस्यां प्राप्यभाणा 'अनुवाद(१४) । तेन सेष काम. 

भनार्धेका न त्वियपमिति वेन क्ियोदश्चेन विहिता सर्याऽह्वा- 

दिष्वपि भराञ्नोत्येवति गध्येक सख्यां विधातुपेकग्रहणमिति । 

तदिद्भकदेचिसमाधानं नतीबहदयङ्गम् । यथपि हीयं प्रत्य- 

त्वात् श्वं माभाति तथाऽप्वन्यथाऽपि प्राप्स्यतोऽवस्य बिषान- 

(१-१४) इ० री० ¶०९। द 
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भनयेकमेव । न वार्थवत्वे सम्भवति तदयुक्तम् । घम्मवति च गोनिवे- 
शेन।यवत्ता । तेन क्रियोहशेनापि विहितमेकत्व वचन विनाऽप्य- 

थवत्विप्सपव गवि निदविश्चत इति अनथकमवकग्रहण स्थात् । 

तस्मादन्यथा समापत्त- | 

(अथ वा यदि गौरेव'(१) केवका दाक्षिणार्या-ाप्रोति, 
ततोऽपि गोव्रिषानमयुक्त(२)' स्यादानथकयात् । नत्वेतदस्ति । 

(आप्नुवन्ति ह्न्यान्यपि(३) अश्वादिद्रव्यागि । - तेन 

यदियां दक्षिणां दद्यादिष्येतात्रन्पात्रं बचनं स्यात्तथा सत्ये 

तदेव न शक्यते वक्तुपेकत्वमव विघीयते न तु गोरिति 

प्रत्युत भ्रातिपदिकायेस्य सुरूयल्वात् परधानत्वाचच गोरेव 

विधानं प्राप्नोति न स्वेकत्वस्य जघन्यत्वगुणत्वाभ्याम् । 
तदाह- (तस्मान्नास्तीदं गोौन्ने विधौयते संख्येव विधीयत(४). 

इति" । किं ठु विपरीतमेव स्यात् । *अतो(५)-ऽसस्येकग्रहणे 
दक्षिणात्वेन गातरिधानात्- नियमात्! (&) अवश्य वारेसख्या 

स्यात् । अन्यां (७)-अश्वादनामू 'तन्निरस्यथमाह-एकाङ्गा-, 

मिति(८)। एकग्रहणे हि सति सिध्यति गोसरूपातम्बन्धविषेर- 
श्वादोनापनिरात्तिरिति दश्चम बक्यापः। तदथवदेक्ग्रहणम् । 

अधिकरणान्तर बा । 

कः पुनः संख्यातो छिङ्गस्य विक्षेषः श्ञ्ाते येनाधिकर- 

जान्तरं क्रियत { खिङ्गस्यापि परातिषपदिक्षायतवे पदलक्षमयाः 

(१-८) इ० दी° एू० ९। 
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ध © ० शत्या पञ्युर्ववत्पत्ययौयत्वे तु एकत्ववत् भत्ययरक्षणय। 

शरुत्या क्रियायेत्वं सिद्धत्येव । 

भवत्वेवम् । न त्वेतदन्यतरस्याप्यऽभिधेयपिति पूत्रपक्षवादी 
क्कि 

मन्यते । न तावत् प्रातिपदकस्य, व्यभिचारात् , सिंहः तिद 

सिहमिति. लिङ्त्रयेऽपि प्रयोगात् । अब्याभचाराद्धि जातिमात्र. 

मेव तदये; + नापि घुप्पत्ययस्य, व्यभिचारादेब । सुप्पत्ययो हि 
भ्रातिपदिकपाजरात् पयुञ्यते नतु लिङ्गविक्षषपपेक्षते। न चटबा- 
दीनां सुब्विकाराणां च (तस्माच्छपा नः पुंसि(१)-नपुस- 

काचच'(२)-जःऽथसाः शि"(३)रिसवमादीनां लिङ्गाभिषायितं 
व्यभिचाराद् । विलिङेऽपि हि भयुञ्पते श्रद्धा दक्षः कुण्डानीति। 

निपरीतलिङ्गेऽपि मक्षि्ेति । पुंस्यपि प्रयुज्यते दारानिति च 
ज्ञियाम्। तस्मादिदं ज्ञखिङ्गपिदं नपुप्तकलिङ्गमिदं पुद्िङ्गमिति 

विधषाश्रयणं शब्दानुक्ञासनमात्राये न तु वस्तुतः कस्य चिदपि 

छिङ्गपमिषेयमिति नास्य क्रियाङ्गत्वमिति। | 

सिद्धन्तस्तु-यथपि प्रातिपदिकेन छिङ्गं नोच्यते नापिष्ुः 
[८ न 

प्पत्ययमात्रेण तथ।ऽपिःटाबाद्धेभिः सुब्विकारश्च इचिद् प्रातिष- हे 

+ +| दिकविकारेस्तिचतल्लादिभिरभिषीयत एव । तदागमे हि हश्यते 
िङ्गविशरेषङ्ञानं -िही कुक्कुर इति खीलङ्गपुदिङ्गन्नानात्। तस्मा- 

दनन्योपायसराच्च शब्दशक्तेरेव करपयितव्या । 

यस्तु विलिङ्ग यागः स गांणः। तथा बिषपरीतङिङ्ऽपि दरष् 

(१-३) पाणिनीयदत्राणि-६-१-१०३, ७-१-१९. ७-१-२० । 
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्यम्। तस्मादस्वापि क्रियात्वं सिद्धम् "1 श्दं चाबिकरणं स्पषठ- 

 स्वद्वा्तिंककारेण न व्यारूयातम्। एवसुपरिष्टाद पि स्तर द्र्टस्यमू । 

६-आश्रयिणाम्हष्टायथल्ायिकरणम् । 

आश्रयिष्वविशेषेण मावोभथेः प्रतीयेत ॥ १८ ॥ 

एकदेशेनान्यदहीयं द्रष्ये देवताप्रुभयं वा श्रयन्ति सस्छुर्बति 
ये पदाथांस्त आश्रमिणः । तेषु संदेहः करं दृष्टायां एवैते उता. 
था अपीति । तत्रोदाहरणाक्ञेपव्याजेन पूर॑पक्षमाह-'अनुदाहरणं 
स्विष्ट व्"(१) । कुतः, केवलदषटाधेत्वेनाष्ष्टायंसायोगात् । तदाह- 
'मंत्रस्तावत्(२)' -"अयाकमग्रिरित्वादिः' (बाज ०सं ०७।१९)-^इष- 

देवता्सकीतनदृदृष्टाथः,(३) । यागोऽपि दाथ एवेत्याह -'आ- 

कीणेकरस्य द्रर्पस्य'(ॐ) पुरोढाशदेरिष्शिष्ठस्य “अनियमेन 
भरतिपादने पराप्ते यागमन प्रतिपाध्ते(५) प्रतिषादनं क्रियते । 

तेनभ्यो ऽसौ*६) आहवनीये द्रव्य-"रक्षेपः सोऽपि ष्ट्य 
एव । अता यागेन द्रव्यस्य संस्क्रियपाणत्वात्,(9) कवल- 

श्यस्य सिवष्टङृतो नेतरेः"(८) घपिदादि यजिभिः (वुख- 
ता"८९) यतस्तदव्िकशषेणाश्रविष्वपि भावायंः परतीयेतेस्युश्येत | 

अथ सपिदादय एवोदाहरणम् । तत्राह-"समिदादयोऽपि 

नोदाहरणे तेषु दर्यदेवतस्य गुणभूतत्वातक्रियेष भवानभूता(१०) 
अतस्ते नाभ्यिक्षब्दे नाभिधीयन्ते इयनुदाहर्गमिति। 

(१-१०) इ° यी° पूण & । 
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अथ पश्ुपुरोडाश्षयै।गो अपायागो बोदाहरणम् । न हि तश्र 

स्विष्टकृद् द्रग्यपर्ेपस्य शष्टायेत्वपित्यभिप्रायः । 
तत्राह" -पशुपुरोडाश्चयागोऽपि देवतासंस्कारद्रारेशेष'(१) 

परषानस्य'उपकरोति'(२) अतस्तस्यापि नादष्टाथेता । यागो हि 

चोदितो न तदेकदेश्षः। स च देवतोदेशषद्रव्ययागात्पा देवतासंस्करे- 

णेव निराकांक्षः। तदे कद शस्तु द्रग्यत्यागो चोदितेत्वाक्न पथस् परयो- 

जनमपेपतते येनाद्टाथेता करप्येत । वपायागस्य तु यागान्तरले प्रमा- 
णं नास्ति'(३) । पशयुयाग एव हि वपया हृदयादिमिश्च विततः सन् 

क्रियते। स च नाश्चयी | (तस्मदिषोऽपि' (*ोबपायागो (५).अनु- 

दाहरणम् । उत्तमपभयाजोऽपि पर्पुरोडाकषन्यायेन निराकनभ्यः । 
तस्पान्न किञ्चित् दृष्टाद्य कमास्तीति , 

समाधत्ते-'यत्राकृतार्थं द्रव्यं देवता तिष्ठा यक््यपाणा बा! 

(8) पशुपुरोडाक्षयागवत् “कीस्यते यागान्तरं च तदुदाहरणम्' 
(७) । अृतार्थत्वं च द्रव्यस्यातिक्नयायमुक्तम् । कृतार्येऽपि हि 
द्रष्ये रिविष्टहृति त्पा्गाक्षस्यादृष्टाथेता समर्थयिष्यत पएव । 

अद्तार्ये तु द्रभ्ये पक्षपस्यापि दि श््टाथाभावादतिक्षवेनाश््टायेता 
बतुं शक्यते । कथमिसाह-पश्पुरोढाशस्य देवतादृशेन यः 

प्रक्षेपः तस्यादष्ठाहते नान्यस्पयाजनरमस्ति(८)' । यो हि मत्रेण 

देवतोदेश्षस्तन्भात्रेण देवता तत्र स्मयते । त्यागपरक्ेपयोस्तु न 
~ ~ ~ --- = ण क नानक 

ता ० ता 9 य 9 भक का = पयय 

(१) भत्र लेखसुद्रितपुस्तकयोः संस्कारेण इत्येव पाठः । 

(१-८) इ० री° पृ ९ 
९ 



& द `  वन्करल्त- [ पदः १-सूत्रम-१८. 

क्कि ( ~ 

किं चिदुदृएपस्ति | । 

यशरववथवस्याचोदितलवात् न पथक् प्रयोजनापेक्ेति -तन्न । 
यथप्यवयवस्य स्वरूपेण चोदना नास्ति तथाप्यवयवी तावत् 

चोदितः । स च सबौवयतरोपेतः क्तंभ्यः । तस्य चैकेनेवावरयबेन 

दषटभयोजननिष्टततेरवयवान्तराणामदृष्टमन्तरेण कत्तेव्यता न घटत 
इरयदटै करप्यम् । एवश्ुततमभयाज स्विष्टकृति च षेदितन्यम् । 

स्विष्ठत्यपि हि यद्यपि भत्रासेचनयोदेषटमव भयोजनं त्यागस्य 

तुन किं चिवृष्मस्तीस्वद्ष्टाथता। 'तस्मादद्ष्टाथा एत,८९)- 
पशुपुरोडाश्चादयः । “अत आहः (र)पूत्रकारः-.आश्रयिष्वति- 

शेषेण भावोऽर्थः प्रतीयेत (र)“यागादपुर्व चोधेतत्यथेः'(४) । 
भाव्यत इति भावोऽपूर्वं सोऽथ; प्रयोजनं प्रतीयेतेस्यक्षरार्थः । 

अविकषेषेणति हेतुं व्याचक्षाणो माष्यकारो मूत मध्यन्यायं(&) 
(क दृक्षेयति-तदयुक्त, सस्कारकम्भेसु तस्यापोदितत्वात् । कर्मैव हि 

(१-४) टु० टी० ९। (३) मी० घु० ४-१-१८ | 

(५) वस्तुतो भूतं मव्यायोपदिश्यत इत्यस्य न्यायस्य संक्ञा यथो. 

कमन्रेव दुष्टीकायाम् । सवंक्षात्मसुनिभिरित्थं संक्षेपशारीरके (१,१४३) 

घणितोऽयं न्यायः- 

भूतं मन्यप्रधानं मवति हि न पुनः स्वप्रधानं कदाचि- 

र्छासरस्थाः शब्दहाकतिस्थितिनिषुणधियो विस्तरावेवमाहुः ॥ 
तथा च तद्धीकायां '“मूतं भव्यायोपदिश्यत इति ज्ञैमिनिशवरस्वा- 

मिनोमंतं लौ च वेदार्थनिणंयेऽधिहृताधिति तदुक्तमेव ग्रहीतुमुचित- 
मिध्यमिषेत्ाह - भूतमिति, । 

पष न्यायो वेदान्तिभिरपि स्वीकृतः । यथा च तत्रेव (१-३१२)- 
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तत्न भव्यमपि द्रव्यदेवते भूतमपि प्रतिगुणभूतमिध्युक्तं “स्तु 
द्रव्यं चिकीष्यत इत्यन्न अत अ!ह-मूतं द्रव्य भव्यां क्रियां 

निवेत्तयतीति क्रिथात।ऽदृषटम्'(१)। यथपि प्श्ुपुरोडाश्चायागस्य 

देवता संस्कार्या तथाऽपि द्रव्यस्य तादय्यात्तन्निष्पाययोस्त्या- 
गासेचनयोर दृष्टमेव परयोजनपिति देवतामिप्रायपपि बा शक्यत 

एव भव्यं व्यारूपरातुपिर्याह-'अथवा यद्यपि यागो देवतां 

संस्कुरवन्तुपकरोति तथाऽपि साधनतां प्रतिद्यमान।(२) देवता 
यागस्य (आश्रयो मवति(३)' संस्कायां भवति (नान्यथा । 
अत (४)! संस्कायेत्वपक्षेऽपि द्रव्यदेतस्य भूतस्येव क्रियासाधन- 
ता स्पाघनस्य च साष्यायेखमोरसर्गिंकमियभिमत्य यस्तु द्रव्य 
चिक्रीष्येत इयन्ोक्तमपवादमन।हस्य सामान्यन्यायमद नार्थ. 
क्तं -“भूतं भग्य।यापदिह्यत इति(५) । 

दर्दितं च तस्मिन्तुत्तरसुजेण येस्तु द्रव्यपिव्युक्तमपबादं 

पू पक्षत्वेन प्रदक््यं तदुत्तरस्वनात्रत्य सिद्ध ्ततत्वं स्याद्रा द्रष्य 
वि न 

यं 
पकी प्ण री । 1 5 ~ 

भव्याय भूतमिति किञ्च विधिप्रधाने 

कण्डे नयोऽयमिह तद्धिपरीतमाहुः । 
भूताय भव्यम्रिति भूतपरं हि सवं 

वेदावसानभिति सुत्रङृवाचचक्षे ॥ | 

विशेषतस्तन््रव।लिके ( २-१-४५ ) पञ्चपादिकाविवरणव्यास्याने 
तस्वदी पने ( प० ३७७ द्वितीयघरणके ) च दरष्त्यम् । 

(१) द° ॐओ० पर०९. (२-५) द° दी० पृ० १० 

(५) अत्र दितीयाध्यायप्रथमपादचतुर्थवूत्रमाभ्यं द्रशम्यम् । 
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चक्रषायषापित्यन्न दक्षयष्यत इति । 

चोदनायान्तनारम्मो विभक्तत्वान्न छन्येन विधीयते॥१९॥ 

यत्र द्रभ्यदेवते गुणभूते आख्यातस्य(१)' यथा समिदा- 

दिषु 'ततरेवापू्, यज पुनरन्यं देवता वा प्रधानं(२)' सििषटटृत- 
पुरोडाशादिषु तन्न तद्थत्वादारूयातस्य नास्तयपूेमू(र) । 
एकस्य कमणः प्रयोजनदयापेक्षामावादवधातादिवत् । 

स्याद्या द्रव्यचिकीषीयां भावोऽ च गुणभूतता- 

ऽऽक्रयाद्धि गणीमावः* ॥२०॥ 

इति सिद्धान्तशूत्रम् । तस्यामिपरायमाह-"वेवतासङीतनं 

मंत्रेण तत्(४)' सत्यं, "ष्टाय स्मरणस्यापे्षितत्वात्(५)/ । अन्त. 
रायपरिहाराय तथा सेचनमपि परतिपत्तरपत्षितस्वात् । स्याग- 

स्तद्षाय(६)' दषटमयोजनस्यामावात् । नतस्माश्चापुवंम् । (६) 
सुत्रमाष्ययोरप्ययमयेः । (स्यादा (माबोऽपूैपतः लि. 

एकदादेः सत्यामपि द्रग्यविकीषायां(७) न चैतावता केवला. 
प्ायेषवेन देवतासेस्कारायेखं द्रव्यभतिपश्पर्थत्वं च शयत 
इत्याह -'अर्थे च गुणभूतते(८)' वि, तत् भ्याचट - तस्मिन्नपरं 

(१-३) द° टीऽ प° १० 
# सुत्रञ्चेद दुप्टीकाकारेनं व्याख्यातम् । , 
(४-६) द° टी° प १० (७) शब्षर० १० ४४८ 
(८) मी० सु° ७-१-२० 



७-पमतिज्ञाधिकरणम् ] चतुर्थोऽध्यायः । *६९ 

सत्यपि देवतासंस्काररूपेयं द्रल्यमरतिपादने च गुगमूतता यग 

स्थोपपन्नेति । तत्रापूत्रीथेतां तावदुपपादयति-मन्त्रेगे^त्या ` 
दिन(१) न कि चित् दष्टमस्ती(२)' त्यन्तन । 

यत्तु तस्मिन सपि न संस्कारथता हीयत इत्युक्तं तदु- 
पपिः सूत्रेणेवोक्ता-'अ।श्रयाद्धि युणीभाव'(३) इति । तत् 

व्य।चषटे-'देवताश्रयात्(*)' परकीयद्रव्यदवताश्रयात् । तत्मति 

गुणत्वे स्थित एव 'देवतागतं तदपृतेमिति गम्यते(५)' । देव. 
ताक्तस्कारसयुक्तमेवापूवं करप्यते न तु तत् परिहारेगव्ययेः । 

उपन्यास माष्यपपि यजिना ऽद देवतायां क्रिपत इस्येतत् 

देवतासेस्कारसंयुक्तमिति ज्यारूपेयमिति। भरयोजनं पवेपक् 
द्रव्यनाश्षे स्विष्टृतो रोपः । सिद्ध्न्ते तु अभ्येन समापनम् । 
एतच्चापि वा दषभाजां स्यादित्यत्र वक्ष्यते- 

७ परतिज्ञाधिकरणम् । 

अथे समवेषम्यतो द्रव्यकमेणमर(६) ॥ २१ ॥ 

एवं तावत् पभयाजकाप्रयाजकत्वं फरमूतमङ्गीत्य वती. 

यगोचरः शेषशेषिमावश्चिन्तितः । 

अतः परं तु परयोनकापरयाजकृल्वमेव कक्तणायेः स्वरूपेण 

(१-२) शबर० पृ० ४४८ (३) मी ° घु° ४-१-२७ 
(४५) शाबर ० पुण ४४८ 

(द) सत्रञ्चेतय् दुष्टीकाकारेनं धृतम् । 

"षणि णी 



७० तन््ररन्े- [ पादः १ -सूत्रम्-२२. 

[क न 

चिन्त्यते । कचिस्वामिक्तादां शेषके षिधिचारोपि तच्छिद्छधयरथं 

करिष्यते । 

टत्तवश्यं विभागोऽयं सूत्रेणनिन कथ्पते । 
पुखग्रहणार्थं द्रन्पकम्भेणां दण्डद्ध्यानयनादीनापर्यं भयोजने 

साम्यशयुभयमयुक्तिः वेपम्पमेक्रेन प्रयुक्तिरितरेण नेस्यतः परं 
व्यते इति सूत्राथः । 

८ तप्ते पाक्त दध्यानयनस्यामिक्चा- 

प्रयुक्तताधिकरणम् | 

( पूषपच्सूश्रम् ) 
एकनिष्पत्तेः स्वं समं स्यत् ॥ २२ ॥ 

(सर्वशब्दो वक्ष्यमाणप्तव॑पुवपक्ताकोचनया द्रष्टव्यः") । 
सषैमेवापिक्षा बाजिनक्रयपंस्वादिसंयवननिनयनपर्वन्तमेकर्पा- 
या! । निष्प्यतेऽनेनेति निष्पत्तेदेध्यानयनेकह।यनीन यनादेः 

परणीताप्यन्तायाः भयोजकत्वेन समं स्यादिति वक्ष्पमागस- 
पूरवपक्षाणां तन्त्रगेदं सूत्रे ज्याख्येवमिस्यथंः । 

दरिषु तु तत्रेण पृषपकेषु सिद्धान्तस्तत्र तत्र हैतुमेदात् 
मेदेनाभिधास्यते। तत्र परथमपामिक्षा बा पधानं स्यादिति 

हृष्यानयनगोचरतिद्धान्तामिषानात् द्विषयः पूर्वपक्षोऽभिधीयते- 
यलयोजनवत्तत् मयोजक, आमिक्षावाजिने च प्रयोजनवती, 
[प 1 वा 0 न काणो कनक कभक 

(१) ड ° ठी० पण १० 



८-तपे पयति दध्यानयनस्यामिक्षा ०] चतुथौऽध्वावः। 9! 

अतो दध्यानयनञ्घु मयप्रथुक्तम्(१)!। उभयोः भ याोजनवस्वे सत्यपि 

यदि दध्यानयनघ्रुमयनिष्पादकं न स्यात्तत नोभाभ्यां प्रयु 

ञ्येत । तत्त॒ नि८प।दकमेवेत्याह-'त्चोभयनिष्पाद नसमयेमू्(र)'। 
नतु पयसि दध्यवानयतीति पयःहेषभूतस्य दध्यानयनस्य 

पयोरूपयेवापिक्षया प्रयुक्तियुक्ता न वाजिनेनातच्छेषरात । नेवम् 
हविं भरयोजकं, तच्चापिक्षा। न च पय एत्रापिक्षा स्वरूपमेरात्। 

द्रवं हि पयः सहता चापिक्षा । रसमेदोऽपि कियानस्स्यव । केवला 

हि पयसो मधुरो रसप्साम्लस्त्वामिक्षायाः। तस्मात्पृथरभूतेवामि- 
क्षा । सा दधिपयाभ्यां ससषटाभ्यां निष्पाद्यत इयतावता दध्यानय. 

स्य भयोनिक। भवति । तद्वत् वाजिनमपि ताम्षापेव संखष्टाभ्यां 

निष्पाद्यपाने तस्मयाजकं स्यादेव । तस्मादुभयोरामिन्षावा- 

-जिनयोः पयसः पथग्भूतयोः प्रयाजनवताश्च निष्पादक् दध्याः 

नयनयुभयप्रयुक्तपिति । 

( सिडधान्तसृन्रम् ) 

संसम्गरसनिष्पत्तेरामिक्ष। वा प्रधानं स्यात् ॥ २३ ॥ 
यदि दपिपयोभ्यं वस्तवन्तरमामिक्षा वेश्वदेवयागहविः स्या 

तततो वाजिनमपि तुर्यं स्यादानयतिव।क्पे द्रषारप्यश्रुतसखत्- 
निष्पायत्वस्य च विशेषात् । नत्वेतदस्ति । पयत एष हविष्टादा- 
मिक्षाक्षव्दनापि तस्येवामिधानात्त्छेषभुतं वाज्येन दध्यानयनं 
ततप्युक्तमवेत्येतद्ष्युस्पादयितुमारमते-'यत्सर्नाम्ना पतिनिर्दि- 

(१-२) इ० टी° १० १० 



७२. तन्छरन्े . [ पादः १-सूत्रम्-२३. 

इथते५९)' । सेति तद्देव तासम्बीन्ध । सा वैश्वदेवी तिवचनात्। तेन 

च सवेनाम्नानन्तरश्षब्दनिर्दिष्टे प्रधानभूतं परतिनिदिश्यते- (तच्च 

भयोजक़'(र) दध्यानयनस्य । 1 पुनस्तत् । त्रयं पूवा 
निरदिष्ट तपं पयोदधि चानयतिश्च । तत्र 'आनयतिस्तावत् स. 

स्करारकःत्वादन्यत्र'(३) दयि पयसि वा श्षभूतलात्'(४) अप- 

धानम् । अतो ^ऽनन्तरोऽपि!(५) अत्यन्तसन्निहितोऽपि सव 

नाम्ना नन प्रतिनिदिश्यते'(६) । 

ननु वस्तुतो युणभूताऽपि क्षब्दोऽतः प्रधानभूत एवानयतिः 

क्रियाहपत्वात् दधिपयसाोस्तु कारकत्वेन तच्छेषत्वात् । तावच्च 

सबेनापपरतिनिरदेशे कारणं न वास्तवं प्राधान्यम् । एष राज्ञः पुरुष- 
स्तवहुपकण्ठे तिष्टति तमानयेति गुगभूतस्थेव पुरुषस्य परामश्रा्। 
प्रधानस्यापि राज्ञोऽपरामशौत्। अतः कारणान्तरं बाच्यपत आह- 
'देवतासम्बन्धे अयोग्यत्वाच्च(७)' । न खलु क्रिया देवताप्रुदिश्य 

त्यक्तु शक्यते । अतो न सा वेश्वदेवोशब्दसमानाधिकरणेन स 
वनाम्ना प्रतिनिर्दिश्यते । किं तिं प्रतिनिर्दिश्यते ? 

तत्रेकस्तावद्।ह दयि चानयतो परधानं द्ितीयानिरि- 
रबा त्१(८) । न चानयतो प्रधानस्यापि पयः प्रति गुणभावाद- 

प्रतिनिर्देशः । पयस एष दपि प्रति गुणपावात् । दध्रस्तु तदपि 

परति पाषान्यादित्याह-'सप्तपीनिर्देश्नात् पयोऽपि तच्छेषभूत(९) 

(१-८) ड° टी° प° १० 
(९) मुदितलेखयोः पुस्तकयोः तच्छेषभूतमित्यस्थ स्थाने तच्छेषः 

इस्येव पाडः । 



८- तत्ते प्ति दध्यानयनस्माभिक्षा ०) चतुर्थोऽध्यायः | ˆ ७3 

तस्मासप्तपय आनयतिविशिष्ट()' तप्तपवस्शानीयमानं शिवी. 

यान्ते दषि(२)' पूैवाक्ये (षानपूतम्(३)' । अतः 'तत्सर्ब- 
नाभ्ना परतिनिर्दिहवते। तदेष देवता सम्बन्धि(४)) । सा वैशब- 
देवीति । 

तस्मादध्यथेमानयनं दधिप्रयुक्तं तदेश तत्ते पयस्णानीतं 

घनी भूतपापिक्ताक्षन्देन स्वनापरस्षमानापिकरणनोष्यते । तस्मा. 

दामिक्षा भयोजिकेति + 

तदेवन्िराकरोति - "एतदपि नास्ति(५)' । यथानयतेः 

भ्रतिनिर्देशो न भवति तथा दप्नोपीत्यथेः । कथं ! गुणस्वाविशे- 
वात् । तदशेयितुष्ुपकभते-“आनयतिरयं दिकम्मेकस्तत्रेकं करम 
क्रियया व्वाप्यमानमपि(दै) तां मरति भधानमपि शगुगतवं 
अतिपद्यत इतरत्परति (७)' । दयारेकस्मिन् वाक्ये सपपाषा- 

न्थायोगाव् दिकमेकत्वमवानयतेदश्चेयति-"यय।ऽजां नयति प्रा 
परमिति(८)) । कस्य पुनरत्रकमेणः प्राधान्यं कस्य वा 
गुभत्वमिखत आह-तत्र विवक्ञातः पराधन्यस्(९) । तदेव 

द्रयति-"यथज। संस्कार्था(१०)' विवक्षिता तततः सा 
भषानं अ्रमस्तदयथेः । अथ ग्रापस्य केन चित् कारणेन पाषान्वं 
तत आनयतिविशिष्टाऽजा . तदर्था(*१)) । यत्र॒ तहिं प्रमाणा 
न्तरेण विबक्षाविकशेषो न गम्यते शब्दत एवान्यतरस्य गुणत 

. (१-३) ° ॐी०-ए° १५ 
# अत्र तवेवेत्यस्य स्थाने तदित्येव पथ्यते भुदितलेकपुस्तकयोः 1 

(४-११) इ० टी° प° १० 
१० 



७" °  :  कन्वरत्र- .[ पादः १-सूत्रप्-२३. 

भराधाम्यं वा निगीतन्यम् । शब्दस्तु साध।रणस्तत्र कथमियत 

आह-^्तन्न . दयोदितीयान्तयोनास्ति शब्दतो  निणयः(१)' 

शब्दस्य साधारणत्वात् । "क्ते तहिं वस्तुतः१(२)। येकं फक- 
वदितरदफलं ततः फशवदङ्कपितरन्निणी यत शति । यत्र तदे 

अपि(३)' कप्रेणी ` प्रयाजनवती द्वितीयान्ते च ` तत्र. नास्त्यत्र 

निणेयः'(र) -1' -एवं ताबदुदयोदिवीयान्तत्वेनानिणेय वक्त 
धयत्नतु सप्तम्या निर्दिषमेकपाधारभूते तत्रेवरत्^(५)दितीयान्तं 

कम्पे अ धेयरवात्तत्' (६) परतिस्तमीनिरदि भरतिनीयते()' 
ततश्च (८) तेन' द्वितीयानिर्दिष्टेन कम्पेणा 'व्याप्यमानता- 

 दितरदेव(र)' सप्तमीनिरदिंषट (तत्र प्रघानम्'(१०)। 

 .नलु तस्याधिकरणस्वेन गुणमावावगपात् कथं म्राधान्यमतं 
आह-'अधिकरणमभावा नान्तरीयकस्वादनृश्यते,(११) । यद्धि 

क्रियया ईयपानं प्रथपे कम्मं तेनापि व्याप्यमानस्य द्वितीयस्य 

क्म्भणस्तताऽपि प्राघानस्याप्यधिकरणभावो नान्तरीयक्ो भव- 

वीति सप्तम्याऽनृद्यते । किमर्थं पुनरेवं करेशेनानुबादमूता सत्त 
भा प्रयुज्यते द्वितीयेव व्यक्तं प्राधान्यं प्रतिपादयितुं कस्मा 

भयुश्यतेऽत आह -"एतच्छेदमात्ं क्रिते(१ २)" । छेदो विभा 
द क रीरि पक ण का क 

(१-६) डु० टी० ० १० अत्र लेखमुद्रिवपुस्तकयोऽर्याप्यमानत्वा- 

सदेवेति पाडः । तथा च श्व्याप्यमागत्वास्देष् श्रधान'मिष्यप्रिमसू्र 
रूपेण रेखवुस्तके पठितम् । । 

(१०-१२) द° टी पू ११ 
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गः। उक्तं हतद्द्रयोदितीयान्तपोः किं पथमं क्कि वा द्वितीयमित्य- 
नवगमान्न मिथो गुणप्रधानभावो नि्णतुं शक्यते । स्षपीनिदशे 

तु पति तस्यापिकरणमात्रेन दित यकरम्भलाव् प्राधान्यं सिध्यति 

तेन योऽयं विभाग एकस्येतरत् प्रति नीयमानसवेन गुणलस्रमि- 

तरस्य च तेन व्याप्यमानत्ेन पराषान्यपिति तन्पाव्रसिद्धयं 
सप्म्याऽधिकरणमत्रोऽनूश्रते न तु युगमावमवगमपितुं सप्र. 

मौर्पेवं सामान्यन्परायद्युक्तं प्रहत दशेयति-शृह तु पयः परषा- 
नकम्मे(१)' तदेव पूर्वोक्तन्यायेनोपपाद पितुं पृच्छति-"कथ(२)' 

मिति । सप्तमीनिर्दशाद्विरेषणमूतं पयोऽत्रगस्यते कथपरस्य प्राधा- 

न्य पित्यथेः । | 

 तदुपपादयति-“सप्तमी अश्चा(३) सप्रपीनिर्दिष्स्य दे सूपे 

स्तः. । “अधपिकरणलात् गुणभूतता, अधपेयेन स्याध्यम।- 
नत्वात् कम्मेमूतता(४) तत्रः आनयतिना दिकम्ैकेन 

द्वितीयस्य कमगाऽपक्षितस्वात् यो व्याप्यपानोऽधेः(पोच्या 

प्यमानत्वरूपोथः पद्ठपीनिर्दि्ाधिकृर गभावबङेनावगम्यते “त 

शते । न ठु गुंगमाषः"(&) । ईिष्टोऽप्यनपेक्षितत्वाद् । 
स तु द्वितीयकमत्वेन भाधान्यसिद्धपः शडदेनानुच्त इति तेना- 

जययेकवाक्यत्वबङेन दितीयकम्मेलक्षणर्यैवेयं सप्तपीति। मत 

सपादानयतिवििषएटन दधा पया व्वाप्यपानः(ऽ)-ग्पाप्यपान 

१-७) दुण्दीश्पृ० १९) (४) भत्र ञुद्रितलेखपुस्तकयो 
'कर्मंभूतता, इत्यस्य स्थाने श्रवानमूतता' इति पाठो हू श्यते। 

(६) थत्र टेलपुस्तके (न गुणमावादिश्ति पाठः । 
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त्वादिष्र्थः । श्रघानं कम्प'(१) । साध्यं हि भरषाने द्वितीयं च 
कमं प्रथमेनानीयमानेन कम्मेणा व्याप्यमानं साध्यमिति तदेव 
धषानम् । (तत्रावश्यं सामथ्यीदेव दधिषोषभूतम्, अतः सवेना 
स्ना'(र)वधानमूतं वयः प्रतिनिर्दिश्यते । वस्च देवतासंम्बन्धि 

(३)। एषं तादतपूषषाकये पयसः पाषान्यात् तदेव दषिशेषभुतम् । 
अतः सर्वनाल्ल। परतिनिदिषं हिने तु द्णीत्युक्तमापिक्षाशम्दसा- 
पथ्योदप्येमेव । स हि घनीमूतस्य पयसोऽभिषायको न दघ्ः ¦ 
दहिनापि काञ्जिक।दिना धनीपुते पयति प्रथोगादिर्यष्टमे ष- 

§हषा१ः। 

“मन्तरवणेश्च पयस एव॒ देवतासम्बन्धं दशेयति- जुषन्तां 
युडय षय इति'(४) आह- यदि पूरव्राश्ये दधि प्रधानं यदि 

व[ पय उभयथाऽप्यामित्ता प्रयोजिका न वाजिनमिति सिद्धन्तः 

सिध्यत्येष किमयं प्रयतेन पयश्पाधान्यं साषितमत आह- 
(यदि चात्र पथो देषतासम्बन्धि ततो विश्रेषातिदेश्चः सिध्यति, 

पयो षा तल्मषानत्वादिति (५) । अष्टमे हि दषिसङ्काहसा- 

माभ्वादिति सयंदोहविकारत्वमाश्चद्या पयो वा तसषानला- 
दिवि भावदहनिकारत्वपापिक्षायागस्य वक्ष्यति । तश्र पयसो 

हशिद्धे सति सिष्यति। दविषावाम्ये तु(दै); वद्धबिष्कस्व 

यागस्य दभियागेनेव साहश्यादातश्चनादिषमेकाभास्च सायं 

 दोहिकारत्वस्य भसङ्कावं । नेतत(७)) । आशषपिक विषा तिदे - 
[कवकष्कायकछ "वका "गीरिषा 

(१-७) ० री° १७ ११ । 



८~तते पयसि दध्यानयनस्यामिक्षा०) बतुधैऽध्यायः; । ७७ 

शक्ताधनं (तिद्धखति(१) । तेन यद्यप्यसिपिन्षपिकरणे विशेषा. 

धारणं नोपरयुञ्यते तथाप्यऽतिदेश्च विशषासेखखधययं वस्तुतत्वे निरू 

पितमित्युपसहरति- "इ ति(र)' हेतोः (न (३) दषि सक्र 

यते (४) किं तु पय एष द्ष्यानयनेन पस्कियते। तदेष स्व. 

नान्ना परामृदयते । कथं तहिं ज्खीलिङ्गप् । पयःपतिनिर्दशे हि 

नपुसकरिङ्ग स्यात् । तस्पात्छीलिङ्गानुगुण्यादापिक्षापदक्षमाना- 

धिकरण्याच्चामितैव हविने पयः 
न हि पय एवापित्तारूपभेदादि्युक्तमत आह--'पयति 

दधनि नितित्ते जपिक्ताशषबदं प्रयुज्त(५)' । दधिनिक्तिपधनी भूतं 
पय एवामिह्ेति, तत्पदसामानाधिकरण्ये न तावत् दोषः । (अत 

एव ब्लीखिङ्ग(द)' पर्यु पपन्नपापिक्षायाः स्ीत्वादेबमूतस्य पयस. 

हतस्वात् । (तकास्यापतरस्थायां पराप्तलादनृधते'(७) । तदि. 

त्युभयोः परामशंस्तदापिक्षापदं ज्गीडिङ्गं च तते पयसि दध्या 
थने कृते प्राप्ठमेवानूधते । आमिह्ञेव हि सा भवति ज्ञी च यत्त 
पयो दधा सच्क्रियते । तेनेताशरानिह बिवक्तितोऽ्थः । तपं एषो 
दध्यानयनेन सस्कर्तव्यं, तदेश्वदेषं कामिति । 

कथं पुनरवगम्यते पय एवापिक्षेति ? स्वसूपमदाद्ध तयो- 

भेदो युक्तः । अथ स्वरूपरदेऽपि तत्वयुर्यते-ततो बानिनमवि 
पय एवेति श्रक्यते बक्तुभ्। यकु पयति दधि निक्षिपति आपिप्ता- 
षब्दो डाक भयुञ्यत इति तत् वदिकारस्वेऽप्युपपन्नमेव । तप्पा 

(० 1 त । ~~ क 99 ५ मि 

(१-७) ० टी० ० ११। 
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यसः ए्रथग्मतेवापिक्षा । साच हविवेश्वदेवीोश्षब्दसापानाेक- 

रण्यादेवं च सवेनापापि प्रहृते पयः प्रतिनिर्दष्ट्मापिक्तापदस।- 

भानापिकरण्यविघातमयात् नाहवीत्येवं व्याख्येयम् । तपते पयति 

दध्यानेत्यम्। यत्ततो निष्पथते सा वेदवदेव्यापिक्षिर्यत अह 
'आमिक्षायां च पयो रस उपरभ्यते'(१) । अयमयेः-रसामि- 
उ्यज्या हि पयस्त्वजातिन्ने रपविरेषपपेक्षते तद्रूपे द्रभ्यान्तरे 
प्रतीयभावाव् । | 

यस्तु स्नुहीक्षीरपित्यादिषयागः स स्तुष्ठ।दिपदपम्बन्धव- 

शात् छाक्षणिकः । निर्पपद्ात् पाद्चकस्येवाधगतेः ररशेषे 
तु. सति द्रवसाद््रमान्द्रदरसन्द्रतममेदाभेनेऽपि पयस्वं प्रतीयते । 

स चामिक्षापपि रप्तविश्चेष उपदभ्यत इति पय एषाग्रिक्षा । 

यन्तु रसमेदोऽप्यत्रास्ि साऽऽम्कत्वाद्ापिक्षारसस्पे्युक्त; 
तत्राह-- 'सेस्कारकस्य च दध्ः(२)/ । सत्यमामिक्षायापम्लोऽपि 
रस उ१८ भ्यते न स्वसवब्रामिक्षायाः । कस्य तर्हिं ! तत्संस्कार- 

करस्य दध्रस्तत्वयुक्तस्य । आमिक्षापदं तु तत्र पधुररसमेव । पऽ 

हंस्तवत् गोचरयतीति केवरमधुररसमनम्डं पय आमिक्षा । कथं 
पुनदयसन्निपाते भयुञ्यमानमामिन्षापदं निविश्यते मधुररसांश- 
स्यैव वाचकं न स्वम्कस्य दध्यश्षस्येत्युक्तोत्तरपेतत् । 

दध्यभाषेऽपि. कङ्जिंकदिना घनीभूते पयस्यापिक्तापदस्य 

कोके प्रयोगात् पयःपतिनिर्द शक सवेनापसापानाेकरण्यान्मन्ः 
१ षी 

(१-२) ० टी० प° १९। 



८-तपते पयाति दध्यानयनस्यामिक्षा०] बतुधोऽध्यायः। ८९ 

वर्णे चामिनक्षायामेव पयःश्ब्दपयोगास्पय एत्रामिन्िति । 

यत्तु बाजिनपपि प्रय पएवेस्युक्तं तत्राह-'उभो रसो षा 
निने न स्तः*(*) । न दहि पयोरसो बाजिने समस्तीति कथं 
तत्पयः स्यात् । न केवरं पयसो नास्ति संस्कारकस्थापि 

दभो रसस्तत्र ना््येव | अतस्तस्यानयतिवाक्ये संस्पश्चाभावात् 

दूरापास्तमेव दध्यानयनस्य तच्छेषत्वमिति। तस्मान्न वाजिनं पय 
आमिक्षा तु पयं इति. । “अनेनामिप्रयिणाह--नापिक्षा नाम 

पयसोऽधान्तरं हविरिति*(२) । अनेन च (नात्र यहापिषयोभ्यां 
निवैस्येते तैद्धविरिति(र)" भाष्यमयेदारेण १२तम् । “कं तर्हि 
हविरिति पयोदधिसचखष्मि!()तिमाष्यमनुमाष्य संखष्टशन्दाद् 

दधिपयसोस्तुरयकटपर्वमाकीतिष्याचषै- पयोदाविसंस्छृतमि- 

सथे;१८५) । 
'आह-तप्ने पयसि(द)' हत्यादिचोद्यभाष्यस्योत्तरभाष्यं 

“शाब्दः संसगे(द)' इति तदिदमयुक्तम्- 
यत्परो हि श्रब्दः स शब्दार्थः । न चेह संसर्गपरः शब्दः । 

तप्ते पयति दध्यानयक्ीति । यदि हि दधिपयसी सथ्ष्टे हवि 

स्यातां ततत्तत्संषगेपरः शब्दः स्यात् । पयसस्तु हविषे तत्सं- 
स्कारपरत्वाव् शब्दस्य स एव शाब्दो न तु संसगः । तस्यापि 
सस्कारायत्वादत आह~-"पयसश्च संस्कायता शब्देनैव दधि 

(१-२) इु० टी५ १९१। 

(द) शर ० प° ४७९, द° टी° प° ११। 

(४) द° टी पू० ११। (५-६) शबरण० पू०४५०। 
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भरति,(१) । यथपि न संसर्गपरः शब्दस्लथाऽपि संस्कायेता 
तावच्छब्दाये प्रवेत्ययेः । ततः; किमित्यत आह-'तथ (२) दभि. 
पयसः संस्कारः सेसर्गाते न मवति । तस्मादनेन दरेण. 
(३) संस्कारसिद्छ्यैवया (ससगंधिकीितः(४) । सं 

स्कारपरस्यापि शम्दस्य तस्िद्ध्युपाये ससर्गेऽस्स्येब तातयेश्च 
इत्यवोऽमिषरायादाह भाष्यकारः" शाब्द; संसगे'(५) इति । 

तेन यबोधवादिनोक्तं दध्यानयनेन संसर्गे विवेके चनि. 

प्पाथ्यपाने कथं ज्ञायते ससर्गोऽत्र पयसः सेस्कारायेतया बिष. 
कितो न तु विवेको वानिनसंस्काराथेतयेति तत्संसदारेण पयः 
संस्कारः क्ाब्दो बाजिनसंस्कारस्ल्चाभ्द इति परिहतं भवदीति। 

(तरस्मिन्(६)' बाजिनसंस्क।रायत्व "पके पयति दध्या- 
नयने वाजिनविवेकरक्षणा्य स्यादिति'(७) भाष्यं-तदवु- 
पपश्चम् । न हि षाजिनायेत्वेऽपि कस्य चिच्छन्दस्य छक्ष- 
णायेतवम् । तते पयसि दध्यानयनमेव विधीयते । तन्त बाजिनार्थ 
न च पयोऽयेपित्येताबदते आह-"पयः प्रति संस्कारकत्वं शब्दे- 
नाषगम्यते । तद्धिस्वाऽन्यस्या"(८)श्चतस्य वाजिनस्य शेष- 

भूतं क्रियतऽतोऽश्चतेन सम्बन्धात् ठक्षणा"(८९) । 

( १-४) ड० टी० पृ ११। 
( ५ ) शबर ० प° ४५०, डु° री ० पर० ११ . 
( ६७ ) शबर ० पर ४५०, दु० ठढी° प° ११-१२। 
( ८९ ) द° री० चू° १२। | 



८- तपरे पयसि वध्यानयनस्यागिक्षा०] चतुर्थोऽध्यायः। ८१ 

यद्यपि न कस्य चित्पदस्य श्रयं हिसाऽन्यत्र हत्तिरत्ि 
तथ।ऽपि विधीयमानस्य दध्यानयनस्याश्रतवानजिनशेषत्वे तकदृद्वा- 

रेण शब्दस्याप्यश्चते तात्पयरलक्षणेस्युक्तम् । श्रतपरित्यागेन 
नाश्चतस्य शेषित्वं युक्तमितितात्पयं भाष्यकारस्येति । 

मुख्यशब्दाभेसंस्तवाच्च ॥ २४ ॥ 
अ।ह-- यद्यपि न वाजिनस्य द्ध्यानयनमङ्धं तथापि तस्य 

ताव्रल्ञनफपेव । तावता च तेन परयोाजनवता क न प्रयुज्यत । 

अत उत्तरमिदं सूत्रम् | न तावदेकप्रयुक्स्युपजीवनेनापीतरविध्यु- 

१पतावुभयोः प्रयाजकलवं युक्तम् । 

न च दध्यानयनस्यामयप्रयुक्तिमन्तरेणायुपपत्तिः, तस्या- 

प्येकेनव्राचुष्ठानोपपततेस्तदाह ` 'तापविशिष्टे दध्यानयनम्'(१)। 

पयसस्तापस्तप्न च तस्मिन् दध्यानयनपिति यदिदं पस्कारद्रयं 

तत् द्रयमपि भयेजकन यावन्न सम्बध्यते तावत्(र)' मयो 

जकः भति साकांक्षपन्थेकम्*(३) । अनुष्ठानाय हि सर्वमाम्ना- 
यतेऽतो सत्यनुष्ठापके तदलाभादनथक्रम् । (तस्मादानर्थक्यपरि- 

हाराथमामिक्ातावलयोक्र)*(४) स्वी क्रियतेतरसम्बन्धित्वन प 
यमे. शब्दत एवागमात् । (आमिक्षया चाऽऽनयक्य परिहृते 
नार्ति वानजिनन सम्बन्धः१ (५) । अन्तरङ्गत्वाच पयःपर्न्तं धा- 

नयने वाजिनं तु आनयने निशे पश्चान्निष्पथमाने बहिरङ्गला- 
न प्रयोजकं युक्तम् । 

(प इकर (९) चव २०६ 
११ 

ज् नस कक् = ज, © >~ ~> क = ~~~ ~ - 



८२ तन्थरन्न- [ पादः १ सूत्रम् -२५. 

अयं च सृत्रायः-सुख्यन्नब्दस्य शेषिस्वेन पयः प्रतिपा 

द यतः शब्दस्यान्तरङ्गस्य चाऽभितस्तवः प्रयोजकत्वं न्य।य्यमिति 

तद्ननाध्ययनस्यान्तरङ्गभूतः श्षिभूतश्च स्वाधकार एव भ्रयो- 

जको न तु बहिरंगोऽतच्छेषिभूतथाचाय्येकरणविधिीरिति 
दर्वितम् । 

अ्थीतरं तु माध्य एव द्रष्टव्यम् । पुख्यशम्देन पिथुनप- 

योजनवाविना गभश्ब्देनमिक्षाया अभिसंस्तवात्तदयेमेव मि. 
धुन संस्तुतयोदेधिपयसोः ससर्प दध्यानयनं न वानि- 

© ® (५ नायमिति । 

९ गवानयनस्य पदकम्माप्रयुक्ताधिकरणम् । 

पदकम्पाप्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात् ॥२५॥ 

अत्र परायत्वादि्यपूवेवद्धेतुरुच्यते। पूमपि च दध्यानयने 
पाराथ्येमेव वाजिनस्यामयोजकत्वे हेतुरुक्तस्तत्कथपरतदिया- 

क्य परायेत्वादिप्येतत् श्याचषट-'अनेन न्ययेन"(१) अनन 
पुवाक्तिन एफनिष्पत्तः सवै समं स्यादित्यधिकरणस्थन न्यायेन 
नैतद पुबेहत्वभिधानं किं तु पदकम्पीभयोजकमेकद। थनीनयन- 
स्य पुर्वोक्तदेव पाराथ्यादिति। 

यद्यत्रापि स एव न्यायः कथं तर्हि पृवपक्तस्तं दशयति - 
"पदकमे'(२) अक्षाभ्यंजन नादन् भवुक्तेः ८३) । तदेबोपपा- 

| = णापि ििरििणिणिणिणिणिणणगीणणीरि वि 0 कि । 

( १-३ ) दु टी० प्रु० १२। 



९-गवानेयनस्य पदक्मापरयुक्तापि °] चतुर्थोऽध्धाथः। "८रै 

द्यति-ते च(१)' पांसवो “अक्ताभ्यजने'(२) वतीयाश्चत्या 

“वरिनिगयुक्तास्तेन प्रयुञयंते,(३) । चशब्दो हेतौ । पांसूनां हि श्रै. 

व॒तादथ्वोवगमात् परमयुक्षयभावाचक्ाम्यजनेन पयुक्तेः 
स्पषटैवेति । 

क चित्त पदकमे पांसुभिः प्रयुञ्यते इति पाठस्तत्र सक्तप- 
पदग्रहण पदकर्पोच्यते | किंपयुक्तेः पापुभिः तस्मथुख्यत इत्यत 

आह - नते चेति!(४)मवतु तषां प्रयु; । नयनस्य तुक्थत. 

त्मयुक्तिस्तस्य क्रयाधेत्वादत आह-'अततः ८५) । तेषां सर्वोऽपि 

'आत्मापिध्यधं नयनं प्रवुनते'(&) । न हि तदन्तरेण सक्ष 

पात् पदात् पांसत्रो ग्रहीतुं शक्यन्ते । द्वितीये तु पठे निगमनमे- 

तश्रत एवं पांसवः पदग्रहणं प्रयुजतेऽतस्तदृद्ररेण नयनमपि पर 

युजत इति । 

यन्त॒ परार्थं नयनपिति तत्राह-'क्रयोऽप्यारपसिष्ययेपेकह- 
यनी (७) एकटा यनीनयनापित्यथः(८) भयुक्ते” । नहि नयनस्य 

करये विनियोगोऽस्ति, एकडा यनीमात्रावीनेयोगात् । तयातु बिः 

ष्टे देशे क्रयोनान्तरेण नयनद्ुपपच्यत इत्यथान्नयनप्रयुक्तः । 
धदवित् पदकमौपि साध्यमेवेति । (पश्चावन।ङम्भादियत्राप्य- 

मेव पूवैः पक्षः, (९) । तदेतत्त्ैव दशेविष्यामः । 
[भी 3 8 1 

4 [ | 

(१--२) ड० 2» प° १२ 
( ३.) विनियुकत्वादिति केवप्ुरतकपादठः । 

(४-९) दटु° री०° पृ०१२ 



८४ | लन्छररले [पादः र-सूत्रम्-२५. 

“एवं पराप्ते आह-क्रये स्ववाक्येनेव द्रन्यविशेषो निर्दि 

इयतेः(१) । एकहायन्या क्रीणातीति । !इतरत्र'(२)पद पांसुग्रहणे 

(स्वकाक्येन द्रव्याबेकेषानिर्देश्चत्"(२)सक्ठमं पदपिस्येतावनच्ह्क- 
वणात्कस्य सप्पपित्याकांक्षायां शहतत (४) एकायनी. 

द्रव्यं शृत्वा १८५) तेन द्रव्यविक्ेषेण वाक्यसम्बन्ः*(&) । 
न चेकह (यनी स्वरूपेण प्रकृतास्ति कं तु क्रयार्थं नीयमाना। 

तेनायमथेः-परार्थं नौीयमानाया एकहायन्याः सप्तमं पदमिति । 
ततः किमित्यत आह-'प्रयोजकत्वे"(७)दयोाः “विरोधात् भ- 

यप्तेण+(८) कयायेस्वेन 'कारपानिक' (९)पद्पांसथलं वा. 
ध्यते (१०) । अत आह भाष्यकरारः- प्रकरणाच्च वाक्यं 

बङय(११) इति । 
नन्वेकह्।यन्य। वाक्येन क्रये विनियोगो न तन्नयनस्य तस्म. 

योजक्रतवं च पूवेपक्षवादिना पदकमणोऽमिधीयते । तन्पतेऽपि 
दकह।यनी क्रयप्रयुक्तेव न पदकम्पपयुक्ता- 

सखम् । नयनमेव क्रयायेतेकहायन्यास्तादथ्यीदि- 
त्युच्यते । यदि क्चकहायनी पद्पासुग्रहभेऽपि वाक्येन बि. 
निथुज्येत ततस्तत्र नयनं तदथ स्यात्तस्यास्तु क्रय। यैवे 
तर्मस्कारदूपं नयनमपि तदथेमेद युक्तम् । यादि वाक्ये. 
न प्रकरणं बाध्यते तहिं सप्तमं पदं गृहातीतिवाक्यं 

~~
~ ~ 

(११०) ड० दी ० १२ 
(११) शबर० पुऽ ४९२ द° री° पुऽ १२ 



९-गंवानियनस्य पदकमां प्रयुक्ताषि०] चतुधोऽध्याथः । *८५ 

पटतसम्बन्धामावात् साका स्यादि याशकर निवत्ेयन्नुपषहर - 

ति-पतस्माक्रयप्रयुक्तासती'(£) रकदायनी श्रसगास्वदमणं- 

स्वथापीति?(२)। पद पांघुन।मप्युपकारिकेतिक्रय।थोऽपि शक्रोत्येव 

पदपासुग्रहणवाक्येन सम्बद्धम् । याऽसौ क्रयाथां तत् सिद्यर्थं 

सीयते तस्या यत्सप्तपं पदं तत् गृह्णातीति तादथ्यंपात्रं तु तस्या; 

क्रयास्वान्नेष्यत इति प्रघगदिति नानुष्ठानपरसङ्गमिप्रायमप- 

योजकत्वाधिकारात् क्रित शाह्ञमसङ्कमिपायं शाल्ञमेवर हि क्र 

यपयुक्तनयनोपजवनन भवततत एतदेव चापरयोजकलम् । 

यत्र त्वन्यनिर।कांक्षेण शाञ्चेण विहितस्यानुष्ठानमन्यप्रयु- 

क्तयुपजीञ्यते तत्र प्रसङ्ग इति । यचक्षाभ्पजन्पाशरून् प्रयुक्त 

$ति तजाह-(अक्ताभ्यञ्ञनं यद्यपि'(३)श्रतिकरिनियुक्तानां 

धपांसूनां प्रयोजकमव तथाऽपि'(ड)सप्तमपदस्य प्रबूणि निधाने 

छते तदरामात् "वत् किञ्चित् द्रव्यघ्रुपादाय(५)' अन्षाभ्यं- 

जनं संस्काराविरोपाय कततैव्यं (पांघून्वापि"(द)यान् काश्चि. 

दुपादाय कायेमिति । 
नतु परभयुक्तद्रन्पापजीरिनस्तदलामे वाजिनय।गवदंनन- 

स्य कोप एष युक्तः । िद्धान्तेन तु येन केन विदञजनपितिन्य।- 
स्यः सिद्धान्स्तत्राह-अयमव सिद्धान्ता म्यास्य(ॐ) । न 

त्वजनस्य कोपः सिद्धान्तयितै युक्तः । 

यत्र हि द्रज्पोत्पत्तिरस्तहुपादानं चान्यप्रयुक्तं मवति; यथा 

(१--9) २७ द° ठी पु० १२ 



टद तन्त्ररने- [ पादः १ -तूत्रम्-२६. 

व।जिनयागे वाजिनात्पत्तिरापिक्षप्रयुक्तदध्यानयनाधीना, वथा 

च तुषोपवपि कपारोपादनं पुरोड।श्प्रयुक्तम् | तत्र तद खाभेऽनु- 

स्पशे नानुपात्तेन च क्रियानुष्ानासम्भवात् । स्वयं च तत्पयु- 
क्तो शक्तय भावादगत्या रोपोऽपि विनैव तु यस्य स्वसाधनं 
साषनान्तरेणव परयुक्तस्यानुष्ठानं सम्भवति; यथा तुषोपत्रापस्य 

हस्तमात्रेण चरुष्वनुषटाने सेभवति तत्र कत्तेव्यम् । अत्र तु नेक- 
हायनीनयन पांघ्ूनायुत्पादकं नाप्युपाद्ायकं क्गिन्तु सस्कारकमा- 

ज्रुपादानम् । अञ्जनपयुक्तमेव । शक्यते चासंस्केतरपि क्रिया- 
लुष्ठातुम्। तेन परमयुक्तसस्काराखामेऽतस्करतान्यप्युपादाय पास् 

नक्षाभ्यंजनं कत्तव्यमेवेति सिद्धम् । 

१० कपालानां तुषोपकापाप्रयुकूतापिकरणम् । 

अथौमिधानकम च भविष्यता सयोगध्य त- 
निमित्ततवात्तदथी हि विधीयते ॥२६॥ 

पुरोडाशकपास्य शरत्येव तुषोपवापे विनियोग।त् ताद- 
थये स्पष्टम् । पुरोडाश्चाथेलपप्यविवादपित्युभयपयुक्तखं युक्तम् । 

ननु न पुरोड।शवत्तुषोपव पे निरपेक्ष कष श्रयते । पुरो, 

ढेन हि संयुक्तं 5१८ निर्दि हडपते। संयोगश्च मबिष्पता पु- 

रोडाेन कास्य तादध्यङक्षण एव । तस्मात्पुरोडान्ञायंपेवोषा- 
चस्य तुषोप्ापे विनियोगात् । न तेनापि प्युक्तियुक्ता- 

उच्यते । न पुरोढा।शायेस्यान्यन्न निनियोगः सम्भवति 



०- कपालानां तुषोपवापप्रयुक्तताधि°] चतुर्थोँऽघ्यायः । ८७ 
9 

िनियुक्ताविनियोगविरोधात् । कपारमात्रं त॒ तन्न विनियुञ 
च निरपेक्षमवाभयन्न पुरोडाशे तुषोपवापे च विनियुक्त 

मनुष्टानकार लाधवदेकमेवाभयायपुपादीयते इति पुरोडाश 

कपालेनत्यनुबादः । कपाङेनेस्येतावदेव तु विधित्सितम् । तस्मा- 

दुभयप्रयुक्तं कपा तद्धारण चेति प्राप्रे सिद्धान्तमाह~सस्वष- 

योजनसयागेन पुरादाश्चकपारुं निदिश्यते पुरोडात्रकपाल- 
मिति(?)। सेयागोऽपि यदि भूतः सपाश्रीयते-परयोगान्तरे यस्पु- 

राडाशसंयुक्तमासीव् कपालं तेन तुषातुपवतीति-तदास्मिन्योगे 

तुषोपबपिन तस्योपादानं घारणं च प्रयुज्येत । न स्वयं भूतसतयोगो 
छक्षणा प्रसङ्गादि याह- वत्तेमाने संयोगे पुरोडाशकपाङता मुख्या। 
मुतभविष्यतेस्तु"(र)सयोगयोमध्ये “भूते"(३) समाश्रीयमाणे ठ- 
षणा स्यात्'(४) । कथमित्वाह-'आसीदन्यस्मिन काटे१(५)षं- 

योगोन तु वच्चत इति। न खलखपगतक््यापे बदरफङं ध्यापश्नब्दो. 
ऽभिनिविक्षते। आह~-ृषिदं भृते छक्षणेत्युच्यते | भविष्यत्यपि हि 

ठक्षणैव वर्तमान एव घरुख्यः न तिह तथा सम्भवति । नहि 

तुषनिरक्षनकाठे पुरोड।्क्षयगो ›तेते। अतो मविष्यन्नाश्रयित- 
व्यः । तत्रापि लक्षणा तुद्यव । न धनागतह्यापे द्रव्ये इ्या- 

मशब्दो मवति । रक्षणा चेत्-मूताश्रयणपरपि नानुपपन्नपत 

अदि-पमविष्यति'(&)तु यागे (नास्ति ठक्षणा?(७) । यथ- 

प्यन्यत्र माविष्यत्तयागे छक्षणास्ति तथा प्यत्र नास्तीत्यथः । 
= = न्न ~~ -~ - =-= ----- ~~ =-= ज =-= = = म जना जक ~ नज गुह [क 1 गि परि ~" 

( १-9) ५० दु° टी० १० १३ 



८८ लन््रन्ञ [पादः १-सूत्रम्- २६. 

कथमित्याह -'पात्राक्तादनकाटे प्रयोजनं' (र)पुराडाश्चं 'उररा- 

कृत्य तानि'(र)कपाछानि (ताचन्ते । तस्पात्"(३) सादना. 

द्।रभ्यापुरो डाश्षनिष्पन्नै धत्त एव तेषां प्रयोजनम् (४) । उक्तं 
धतत्-आधपरिस्यन्दात् भरमूस्याफङलामात् बत्तेपानः काढ 
इति । (तस्मात(५)'रक्षणामावात् (भविष्यतेव सयोगेन यथत्। 
(६ै)यस्मात् (निरदिश््यान्यत्र' (७)तुषोपवापे कपाल - "उष 

दिश्यते, तत्'(८)तस्मात् “अप्रयोजक! (९)तुषोपवपनम् । 

यत्तदा टुप्रपश्च पीके अन्यये । कुत इस्याह-'परकी यत्वात् द्र्य. 

स्य १८१०) । पर।डक्षिनवोपादायितं धारितं च कपाङं स्वाङ्गतवेन 

विनियुक्तमपि तुषोपवापो न भुयः प्रयोक्तुपहति । 

यत्तु विनियुक्तविनियोगविरोधात् कपारमात्रस्येव बिनि 

योगो न पुराडाश्शीयस्येत्युक्तं तदयुक्तम् । पुरोठाशाथत्वद्ूपे- 

णान्यत्राविनियोगात् । तथा हि-सति तेन ख्पेणान्यशेषत्वा- 

जुपपत्तेिरोधः स्यात् । तादर्थ्येन तु स्वाधिष्ठानस्य कपाठस्व. 

ङपस्य कक्षणात्तप्य चान्यशेषलोपपत्तरप्िरोधः । न वचेषंक. 
पालपात्रस्यैव रक्षणा स्यादिति वाच्यं, तादर्थ्येन स्वाधिष्ठन- 

स्य कपारविशेषस्येव रक्षणात् । 

न हि ीरलक्षणायपपि गङ्कपदं बापातीरं छक्षयतीति। 

तस्पादभयोजकं तुषनिरसनङ्कपाकपाङनोपादानयोः । “अवषा- 

तकाले यक्तृषनिरसनं तदिष्टोद।हरणम्, (१९) अवधातकाड इति 

(१-११) द = टी० पर ९३ 



११-रशृछोदितयोःपश्ावप्रयोक्तृत्वाधि °] चतुर्थोऽध्यायः । ४९ 

हेतनिर्देशः । तेनायमर्थः* । तुषनिरसनमेवाज्ोदाहरणम् । त- 

वुध्यवधातक्के क्रियमाणं भविष्यत्संयोगाश्रयत्वात् भवति 
पाटनस्याप्रयाजकम् । 

यत्त धान्यकणनिरसनं प्रणीतानिनयनकालठे बाजसनपेमिः 

समाम्नातं तत् पुरोडाशकपारखसाघनकपपि भूतसंयोगाश्रयत्वा- 

र्पाकनस्य प्रयोजकमेवेति नोदाहरणम् । उपादानाप्रयाजकत्वे तु 

तदप्युदाहरणमेवेति । 

११. शाक्रह्धाहेतयोः परा।वप्रयोक्तुस्वाधिकरणम्(*) । 

पशावनारम्भाष्टोहितशकतोरकम्मेत्वम्(२) ॥२५७॥ 
पदकम्मेन्यायेनात्र पूर्वपक्ष इत्युक्तम् -यथानयनस्य वाक्येन 

क्रये पदकपेणि चाविनियोगादाथिकी भयुक्तिरभाम्यां समेस्युक्तं 
तथा हृदयादिव।क्ये शङ्ृल्लोदहितवाक्ययोश्चोभयनत्न पक्षारश्रव- 

णात् प्रकृतग्रहण चोभयोः समस्वादुभयप्रयुक्तः पर्रिति । 
सिद्धान्तस्तु -यद्यपि हदयादिसम्बन्धः प्रशारश्चतस्तथाऽपि 

यागाथतया श्रबगात्तादर्थ्यं तावदस्ति । तच्च विश्चसनभरवणाम्न 

स्वयं हविष्टरन कितु हविःप्रङतितया । हृदयादीनां चावदान- 

दीनेन हविषं नान्येषामिति दशमे साधयिष्यते । तस्पात् 
तदथं एव पशुः, निरसनसम्मव्याधौ तु हदयाध््थाङन्धपदवनु- 
निष्पन्नयोः शदढृल्ोहितयाद्वितीयासंयुक्त योः प्रतिपत्तिरिति । 
` (९ मधिषछरणमेवहप्ठीकायां नास्ति। 

(२) दुत्रमेतर॒टुप्टीकाकारनं व्याख्यातम् । 
१२ 



९० तन्थरन्न- [ पादः १-सूत्रम्-२८-२९ 

यधतु निष्पन्नस्य स्वयं कायातुषयोगिनोऽपि प्रतिप्यदै्व 
वाजिनयागोऽपि तदहि वाजिनप्रातिषात्तेः स्यात् । अस्तु, न कथित् 

दोषः । तथा च सप्तमे माष्यकारो वक्ष्यति । तस्मादप्रयोजके । 

शकृट्रोहितसम्परव्याघनिरसने पश्वालम्भस्येति सिद्धम् । 

१२ पुरोडाक्रार्थ स्विष्टकद्प्रयुक्तताधिकरणम् | 

( सिद्धान्तसुन्रम् ) 

एकदेशद्रव्यश्चोत्पत्तो विद्यमानसतयोगात्(१) ॥२८॥ 
परङीयद्रग्येकदेक्ो द्रव्यं यस्य स्विषकृदादिकर्मणः । त- 

दपि तदुत्पत्तो सत्यामपि न भरयोजकमेकदेशस्य, तादृश्चस्य 
परभयुक्तेन विश्चमानेन सेयोगाचगमात्। अथ षोत्यत्ताविस्युकचाये- 
माण एवोच्राद्धादिशब्दो विधमानक्तेषाषेषयः पर्तीयत इत्ययः । 

तदेदं सिद्धान्तसूत्रं स्पष्टयुदध व्याख्याने पुवेपन्तसूत्रं 

पठति- 

निर्देशात्तस्यान्यदथं।दिति चेत ॥ २९ ॥ 
५८२) आग्नेय इति सकलस्य पुरोडाश्रस्यागन्यथेत्वेन!(३) 

निदश्षात्तस्योत्तराद्दाः विद्यमानोऽपि ^(*)कथमन्येनः स्वि्ठ- 

कृदादिना देवतान्तरेण “(५)भयुक्यतेः । न न्यस्मे परि 
करिपतमन्यस्मे दातुमीषे यजमानः, शिष्टाचारिरोधात् । 

त 
[1 

(१) सूत्रऽ्चेतर्टुपटीकाकारेनं व्याख्यातम् । 
( २५ ) ट्० ठी प° १३। 



१२- पुरोडाशस्य सिवष्टशदप्रयुक्तपि०] चतुर्थोऽध्यायः । ९१ 

((१)तस्मादथांदन्यदुदरन्धान्तरमुस्पावम्' ¦ नह्वनुत्पादिते तस्मिन् 
स्विष्टददिनज्या सम्भवतीति (र)तस्य' द्रव्यान्तरस्यात्तराद्धात् 

स्विष्ट दिञ्यते'(३) । अतः भरयोजकः पुरोडाशो गद्धयोः खि- 

एकृदिति । 
[ > 

न शेषसनिधानात् ॥ ३० ॥ 
‹(४)उत्तराद्धादिति शेषश्चुयन्यथानुपपर्या शेषिणं भयु 

क्तेः । लेषस्यावयवमूतस्योत्तराद्धेष्य साधनत्वं श्रुते शेषिणपव- 

यविनमन्तरेणानुपपन्नमिति स्विष्ङृधागस्तं प्रयुक्ते । ^(५ष 

प्रयुक्तः शेष्यसिति" । पक्ृतस्तदु ततराद्धदेव रन्धात्मा स्विष्ट 

छुन्नान्यप्रयु्ये प्रमव्रति । अतश्च परङृतग्रहणपित्याह-न चत 

श्रयते पुरोडाशस्योत्तराद्धादिति(द) । यद्यवमश्रोष्यत ततो. 

एपूषेपपि पुर।ड।शमुत्पा्र तदृत्तराद्धात् स्त्राटृद यक्ष्यत । 

उत्तराद्धमात्रतु श्रयते । न चताकता विशिष्टविषयो व्यव- 

हार! पिद्छति । सवो हि कष्य चिद्ुत्तरद्धंः । स एष सन्नि 
पिमरे्य निराकाक्षो भवति । सनिहितश्च पराथ एव पुरोडाशः । 

'(ऊ)तस्मात् परपयुक्तद्रव्यनिष्पा्यताव् पुरोडाशोत्तराद्धयोर- 

प्रयोजकः [स्वषङृ्यागः | 

यत्त शिष्टाचारविरोधात् न पराथेस्य ग्रहणमिति तदयु 

क्तम्, आच।रस्य शत्या बाधात् । कथं पुनस्त्यक्तं द्रव्यं पर- 
~ ~ ---~- -- - = -~------- -०- ~ ~ "त या-क क ५, 

च भया वक "म 9 ना ० ह ० 

( १-~७ ) द° ठी° पृऽ १३। 



९२ न्रन्ने [पदः १-सूत्रम्-३३२-१४. 

कीयमनीश्ानः परस्मै दथ्यात् । वचनादिति घ्रूषः। यदि यागो 
दानवत् परसवस्वपयन्तः स्यात्ततः त्यक्तस्य देषताख्वसवात् पुनः 
स्वीकरणमधक्यं स्यात् । न तवसो परस्वसापादकः । तेन यागे 

छते द्रष्यं न यजमानस्य, न देवतायाः, क तु प्रहरणम् । तच्च 

पुनः स्वाक्तं शक्यपितिवचनवरात् स्वीक्रियते । 

न च विनियुक्तविनयोगविरोधः, प्रतिपत्तिर्वात् । तदाह 
भाष्यकारः- पवा चनिक एष हेषपरतिष।दनाये उत्सर्गः स शक्यः 

कतुम् । दानं इत्सगंपूंकः परस्य स्वर्वपम्बन्धः, घ न शक्यो- 
ऽनीक्षाऽनेनेति"(१) । कोऽभिप्रायः -यदि सिष्टकृदिज्या दा. 
नवत् परस्वलपयन्ता स्यात्तत अ्नियादियागानामपि देवताख- 
ल्वापादनत्वात्तदीयेन द्रव्येण स्विष्टकृतं यष्टुमनीशानो यजमानो 

न दाषंनुयात् । न सेतदस्तीत्यभिप्रायः । 

के चित्त दानं सम्भद।नायत्वात् नान्यदीयेन कर्तु शक्यं 
विनियुक्तविनियोगविरोषात्, उत्तगंमात्र तु प्रातिपरय्थं कतं 
शक्य मिस्येव जवाचक्षत इति । 

९३. अभिघारणे हाषधारणतत्पाश्रयोरतुछठानम् । 

अमिधारणे विप्रकषादनुयाजवत्पात्रमेदः स्यात(२)॥३३॥ 
तदि चुर स्पष्टथमन्यारूयेयगिस्युपेक्ष्य 

न वाऽपात्रत्ादपत्रतेकदेशत्वात् ॥ ३४ ॥ 
इति सिद्धान्तघूत्रमव व्याख्येयं परित्वाऽधिकर णमारभते | 

(१) शबर पृ ४५५। (२) सुश्रञ्चेतयदुप्टीकाकारेनं व्याख्यातम् । 



१२३-जमिषारणे शेषधारणत्पात्रयोरनुष्ठानम्] चतुधोऽध्याथः (९४ 

अत्र भाष्यकारेण विदतिविषयों विचारो दार्षितः। बाज 

पेये क्रतुष्शयूनां सवनीयानां प्राजापत्यानां च सहप्रयोगमारभ्य 

पयेगिनिकरणान्ते कृते भाजापत्यानां पक्षद्रयमाम्नात-सरैव वा 
क्रतुपशभिः प्रातः सवन एवालम्भस्तदानीं बोस्छञ्य माध्यंदिने 

ब्रह्मसामकारे आरम्भ इति । 

तत्र॒ यदायं प्तः समाश्रीयते तदा विचायते 

प्रात;सवनानुष्ठितानां प्रयाजानां शेषस्य धारणं प्राजापत्य. 

वपाभिमोध्यंदिनीयामिः स्वाभिधारणार्य पयुज्यते, किंवा 

नेति । तव सिध्यथेमिदं चिन्त्यते -किपभिषारणं हविः- 

सस्काराथं क वा परयाजकेषस्य प्रतिपत्तिरिति । हवि" 
संस्कारार्थत्वे भाजापत्यवपानामरवैगुण्यार्थे धारणं स्यात् । प्रति. 
पस्ययेतवे तु क्रतुपशचुपास्ेव स्निहितासु मरतिपततेः सिद्धत्वात् । 

वपानां चानमिधृतानामवेगुण्याद्ध।रणामिति प्रकृतावपि चाभ्री- 
षोमीये शक्यत एव विचारयितु क भयाजकाले यानि हर्वीषि 

सम्भवति) आञ्यवप।पएृषदाज्यानि तेषामेवाभिघारणेन क्षपयि- 

वन्यः शेषः । किंवा विपरङृषटकारानां हदयादिहविषामभिष।र- 

णाथ धारयितन्यमिति। तत्किमिति विषतिरुद।हतेत्वाशद्।ह- 

श्रताबपि सम्भवति विचारे बिहृतिरुदाहृता । तद्विषयाणि 

लिङ्गद शे नान्पुपात्तानि सूत्रकरेण।(१)करतुपद्भिः सह प्रातःसव. 
न आलम्मे बपाभिषारणकामं दश्चेयन् उत्कषेपक्ते चाभिषारणमा- 

(१) द° टी° प° १३। 



९४  तैन्ररन्ने- [पादः १ -सूत्रम्-३४. 

वात्; प्रघक्तं सन्यत ब्रह्मसाम्ना समांदपत्तस्मिन्पक्षेऽभिषारणं 
नास्तीति योतयति-- "अन्यदपि सस्भवत् लिङ्गं दरष्व्यमिति च 

बषटवचनं तस्य व्यारूपानायं विहृस्युदाहरणपिति । तत्र दिती. 
यातृतीयाभ्यां हविःपरयाजश्ञेषयोः प्राणान्यगुणमाबावगपात् , 

अन्यश्चेषस्यापि चान्यत्नाधिष्टनलक्षणया पुरोडाश्कपाखद्विनिः 

योगोपपततेहेविःसंस्कारायेमेवाभिधारणम् । अन्यथा श्चुतिद्रषस्यापि 
वाधात् । उपयाष्यपाणपंस्कारस्य चोपयुक्तसंस्काराद्ररीयस्त्वा- 
दित्येवं परापे सिद्धान्तमाह--भरयाजशेवेणेव्युवायमाणपेवान्यत्र 

क्षषत्वेनोपयुक्तं दशषेयति । तस्पादीहकषं'(१)अन्यत्न शेषत्वेनो- 
पयुक्तं तनेव प्रयुक्तत्वाशक्ञ ततोऽन्येन प्रयुज्यते यथोत्तराद्धः 
स्विष्टङता*(२) | 

नतु मा भयानि द्रभ्यं तद्धारण तु भूतसयोगाश्रयत्वेन भ. 

विष्यत् संयोग।श्रयतुषो पवापवेषम्यात् । किं न प्रयुज्यते ! अत 

आह -छरतायं चेद दर्यं प्रतिपत्तिपपेक्षते(३)' 

स्यादेवं यदि दविःस्स्क!रोमिघारणं स्याद् न सेतदस्वपे- 

क्षितं हि फकं भवति। प्रतिपत्तिश्च पेक्षित । हविषा वाक्यान्तरेणेवरा- 

ससगार्थोपस्तरणामिघारणविषानादनपेक्षितः सस्कारो न भवि. 

तुमेति । द्वितीयाया हि विभक्तयो -न साक्षाद् शेषशेबिमाव- 
स्याभिषायिकाः, फिं तु साध्यसाघनपत्रामिधायिन्यो विध्या 

कष्ठ समीहितं मान्यं विरिषन्ति न त्रषमीहितमेव तद्वछेन स- 
॥ 7 "गग 

( १-३ ) ० ० प° १३ । 

ष्क 



१ ३-अभिधारणे शेषधारणतस्वात्रयोरु्ठानम् ] चतुर्थोऽध्यायः। ९५ 

मरीहितमावमनभावमरहतीति सक्लधिकरणे दितं न्यायरस्नमा- 

लायां चास्माभिः । एवं च प्रयाजकब्देनापिष्ठनविशेषरक्षणा- 

थो भवति पुरोडाशकपां स्वनपेक्तितप्रतिपत्तितुषोपवापायोमिति 
युक्तं इह त॒ न तथेति । तेनेदमभिघारणेन क्रियत इयाह-- य. 

त्क चिद्रव्यं भ्रतिपादनीयं(१) तत्सवं हविःषु प्रतिपाद्यते । ततो 

नि यमादशष्टमात्रम्(२)” । हविरथेखे त्वमिधारणस्वरूपमवादृष्टाथ 

करप्येत तच्च।युक्तपिति । 

यदि भयाजर्ेषाथपभिधारणं ततस्तस्यादिहथमानवात् एक- 
स्पिश्च वाक्ये दयारुदेश्ययोरसमत्रायात् हत्रिषादयुपादेयस्वेन 

संख्या विवक्षिता स्यात् । ततश्च यदुग्रहापिकरणे हविषापुदेऽय- 

त्वेनाविवक्षितसं ख्यतवशुक्त तद्िरुध्यते। यजच्चावदानाभिधारणाप्ता- 

दनेष्ित्यत्र परटतिक्रमनिर।सेन भख्यक्रमवशेन करमनिरूपगं, यच्च 

वर्हिस्तद्ध्माणामङ्गमधानसाधारण्ये रिङ्गुक्तं तत्तत्समानन्यायस्य 

भरयाजज्ेषामिधारणस्य स वे धुषामेवप्रेऽमिधारयति। ततरो हि 

प्रथमावाञ्यमागौ यक््यन् भवतीत्याज्य भागायलवं शयत शति तत्स 
वैमप्तति हविः सस्काराथेत्वे न घटते कपिद्ञलवच तिष्वेव बहुव- 
चनस्य चरितार्थत्वात् । अधिकानां सन्निहितानामपि हविषां 
नाभिघारणे स्यादतश्च यत्पूर्वं ग्रन्थे सवेहविष्पु प्रतिपाद्यत 
इत्युक्तं तदयुक्तं स्यादित्यत अ।ह~-“उपादी यमानत्वाद्धतरिषां 

(१) ्यस्कवविदुद्रव्यं प्रतिपादनीयं इतिग्रन्थो मुद्धिवदुपरी- 

काम्रन्थे नोपलभ्यते । (२) ड° टी° प° १३। 



९६ लन्खरन्न [पादः -सूत्रम्- ३४. 

ख्या विवािता(९)। यद्युपादी यमानत्वं हविषां स्यात्ततः सख्या 

विवक्षिता स्यान्नतु तदस्तीत्याबीतोक्तिरिय (व्याख्येया । अन्य. 

थासकलपूव।क्तदोषापत्तेः। न च हविषां प्रघानयगाद्युपयोगिनाम- 
न्यत्र हेषभाव उपादानं वा युक्तम् । तेन मयाजशेषमतिषत्यथं- 
स्याभिधारणस्य हविरधिकरणनियमस्य प्रयाजनापेक्षायां हविः 

गेतमेव प्रयोजनं करप्यते । तेन स्विषट्ददुभयसस्कारः स्यादिति 

तदु मयार्थ प्रयाजकतेषामिघारणं स्वरूपेण प्रयानेशषाथं नियमांश्ेन 

च हविःसेस्काराथम् । हविषः संस्कायैत्वेन चाविवक्षितेव संरूवा। 
तेन संस्काराोपार्थं सन्निहितेषु सवेहविष्षु ञयथिकषु तदूनेषु 
च कत्तेव्यम्। न चेषं विपरकृष्टानामपि माजापस्यवपानामभिधारणं 
स्यदिति वाच्यं तेषां नियपाविषयत्वात् । येषां शनेयमेन 

पराप्निः भाग्विषेः स नियमिषेर्विषयः भरायाजेषु च कृतेषु तत् 

शेषस्याञ्यमागद्रव्यासंसगांथं सन्निहिते यत्र कचन प्रतिपादनं 
प्राप्त नासन्निहिते तेनासक्निहितानां भाजापस्यवपानां भाप्धिरेव 

नास्तीति नियमविध्यगोचरत्वात् न नियमपरयोजनं सस्कारमा- 
गिस्वम । 

यत्तदेश्यद्यं नेकस्मिन् वाक्ये पमवेतीति । सखम् । निर 

पेतं न समेति, साकांक्षि तु निपित्तफङबुदेहयद्वयमपि न बा- 

कयं भिनत्ति । अस्ति च प्रयाजक्षषार्थऽप्यभिषारणे विहिते 

किमभिधारयितन्यपित्यपेक्षा । तश्र हविरिति सम्बध्यमानं न 

(१) ट० ठी° प° १३। 



१ ३-अमिघारणे रेषधारणतसात्रयोरुष्टानम् ] चतुर्थं ऽध्यायः। ९७ 
+ © 

वाक्य भिनत्तति सवेमनाकुलम् । 

यस्त्वाह-एकमेव हविरभिघारयितव्यं भरतिपत्तरेकाधार- 
कत्वादेकस्मिन्नेव क्षपितस्यान्यत्रावक्षारयितुमश्क्यस्वात् । बहु- 
वचनं त्वनियमामिप्रायणेकभपि इविने नियतं क्रि तु यि- 

चेत्तेन बहुषु भयोगेषु बहूनामभिघारण संपद्यत इत्यभिप्रय 
बहूव चनभिति स वक्तव्यः| किमिदानीं सामोपि समारूपावः 

० ० ज, ज) क 

चनवषटक।रहो मासिषवानिमित्तमक्षाणापेकेनेवेकस्मिन् प्रयोगे 

कषपयितव्यः । ओमिति चेत्-तद्ध्वयुः पूर्वो भक्षयेत् होता वा 
मंत्रवणादिस्यादिक्रमविचारो दत्तजलांजािः स्यात् । अथ तत्र 
समर्यादः सर्वेषां पापतः सवेरेषव सथुचितेरेव यश्चः सोपस्य 

प्रतिपत्तिः क्रियत इत्युच्यते तताऽत्रापि वहुवचनबल।दहूषु हविः- 

सवव यचडा एव प्रयाजशेषः क्षार यितव्यः । अथात्राविव्षित बहुलं 

को हेतुः ? सस्कायेत्वमिति चेत्--घुतरां सर्वेपाममिघारणं स. 

स्काराविरोपार्यं कर्तव्यम् | कथं च भवान् सदर धुवाप्व्रेऽभि 
धारयतीति बहपेक्षं क्रमवचनं समथेयेत् । न च प्रतिपत्तिः 
योजिका धारणस्येत्याबेदितं न्यायरत्नमारायाम्। न चेव प्रपाज- 

शेषस्य धारणं प्रस्तञ्यते । क्रतुषश्युव्रपास्वेत्र तरिषद्धरिष्यतदप्यु 

क्तमेव यतः । । 

केन च तस्य धारणप्रू? न तावत् ज॒न्हा व्यापृतत्वात् । अथ 
पा्ांतरेण तरिं तत्र जुहाः सपानेतव्यः शेषः। समानीते च त. 

स्मिन्नाभिधारणकार्यस्य जुहू विरोचनस्य सिद्धत्वान्न भूयस्तत्कतत. 
१३ 



द्ध तन््लरन्ने [पादः १ -सूत्रम्-४०. 

व्य पित्यघार गमेव तस्मात्सन्निहितानां सर्वेषामेबाभिधारण न्याय्य- 

पित्यकमातिरेस्तरंण। 

एवं तावत् कृता्ेस्य प्रतिप्यपेक्षतवात्तदयेपभिधारणमि- 
तयुक्तमितश्वैवमिस्याह-- (नुह! च रक्तया भरयोजनपरस्ति"(१) 

यदाज्यभागद्रव्य (तय।'(२) जहा द्हाभ्यते, तत्कथमसः 

ख८३) प्रयाजशेषेण स्यादिति । तस्मात् प्रतिपत्तिरपक्ि- 
ता, हविःसस्कारस्य त्वनपेत्तितत्वात्"(४) । तादथ्यंऽभिषार' 
णस्य (अदृष्ट करप्यते!(५) । (ततो हृर्वीष्यप्रयोजकानि,(४)। कय 

तहिं द्वितीया ! अत आह -'अधिकरणत्वमेव त्वत्र विवक्षित(७) 

न तु व्याप्यमानल्वम्' । अभिघारणं हि कस्य चिदुपरि द्रव्याः 

न्तरस्य क्षेपस्त्स्योपरि क्षिप्यते तत् स्षिप्यमाणेन व्याप्यमानम- 
प्यधिक्ररणं भवति । तत्र शब्दाक्तपपि उ्याप्यपानत्वमनप- 

क्षितमिदनादरस्य अधिकररणस्वमेव छाक्षणिकर परिगृह्यते । तेना- 

यमथेः-प्रयाजक्ञषं हविष्षु प्षारयेदिति । तदपरयाजक्रानि हवीं. 
षीतिसिद्धम् । 

१४, समानयनस्याञ्यधमंप्रथोजकताधिकरणम् । 

समानयनन्त मृख्यं स्यात् छिङ्गदशनात् ॥४०॥ 
मो = -~ ~ ~ [त य 

( १-२ ) अत्र रेख टुपृरीकापुस्तके प्रयोजनं यत्तया होष्यते, 

इति पाठः | ॥ 

( १-६ ) डु° टी° प° १३-१४ 
( ७ ) टेखपुस्तके 'भअधिकरणत्व परेव त्वविवक्षिते^मिति प।डः। 



१४-समानयनस्याञ्यधमप्रयोजकताषि ०] चतुर्थोऽध्पायः। ९९ 

समानयनं किमाज्यतद्धमाणां भयोजकषुत नेति । तदर्थ 

च चैतयितेष्यं किभुपभृति द्रे चतुखहीति पयाजानुयाजा्ें तयो- 

रनुयाजायेस्येदसुपयोक््यमाणस्याष्टतस्कारायं॑प्षारणमात्रमुत 
भरयाजायस्यापरितनं प्रयाजद्रय यणष्टुमिति । संस्कारमात्रार्थतरे 
अप्रयोजकं, पक्षान्तरे तु प्रयोजकम् । तत् सिद्धथंमप्येलचितनीयं- 
करं यदेतदुपृति पमयाजार्थं चतुगहीतं तटसवपरयाजायदुत चतु. 

योत्तमाथमेवेति । यदि स्वर्यं ततः स्रीदौ समा्नातत्वान्न ब 
( + हिरारम्भसमये प्रयाजायेभुपमृत्याज्यमस्ति यत् समार्नीयेत। अ- 
र ४9 तोऽलुयाजायस्यव समानयनम् । तद। च जँहवोपमृतयाश्वतुगही- 
तयोैयोरपि समयाजतिपरयाद्विकस्पः । चतुर्थपंचमपयाज। 

थते स पमृतस्य जे।हवस्याद्यप्रयाजत्रयावेषयत्वेन द्रषोरभिन्नवि- 

पयतवात् । सथुचचये सति जोहवन जीनिष्टू वर्हिःकले समा- 
नयनमोपभूतस्य जह।्परितनपरयाजटदूया्थं क्रियत इति । 

अत्र पूतरपक्षमाष्यं -'अप्रयोजकं समानयनम्?) । इतः, 

(्रयाजानुयाजायैस्याञ्यस्यायमकदेशः समानीयते इति पूर्वेण 

न्यायेनाभरयोजकतेति,(२) । तस्य किङ्ायमभिप्रायः-- यदो पमन 

भयाजानुयाजार्यं द्रव्य तस्य य एकदेशः पयाजायेः सोऽयमानी- 

यत इति । तद्ाक्षिपति-(अगुक्तोऽय प्रंथः*(१)। फिपित्य।ह- थय. 

दि भयाजानुयाजाथैनेतव्' (४)्रव्यं यत् समार्नापते तततः भषाज। 

आस्मीयं द्रव्यं भयुखत -एव कथममयोजकता । अतः पूर्णः(*) 

( १-५ ) द° रीण्पृ० १४ (२) दाबर प° ४६०। 



१८० तन्रते- [ पादः १-सूत्रम्-४० 

पयाजयित्वाभिधानेनो तरमः(९)परयोजकत्वामिधानं न स- 
ग्बध्यते(२) । तस्पादयुक्त इति । 

(तत्र कैश्चित्मयाजश्चब्दं स्यक्तानुयाजायेस्यायमेकदेश्चः सपरा 

नीयत इत्येवं ग्रन्थो नीतः"(३) । प्रयाजाथस्यौपभृतेकदेश्षस्य 

सवादौ समानीतत्वात् बहिःकारे केवलानुयाजाथमवोपभृति 
विद्यत इति भमाद पाटः भरयाजश्चब्ड इति । 

'अपर; प्रयाजानुयाजायेस्यायमेकदेशः समानीयत इ- 
ति" (2)अपरियञ्यव भ्रयाजक्षब्दं सप्तम्यन्तं व्यस्तपांधित्प 

यथोक्त एवार्थ ग्रन्थो नीतः । 

अन्ये तु पूर्ेवसयाजश्ञन्दर्यागेन मन्थे व्थाचक्षाणाः प- 
पक्षरूपमन्यादृक्षमाहूरित्याह -"अन्येस्तु यदुपमृति ग्ृह्वास्यनु- 

याजेभ्यस्तदगरह्णातीतिः(५) वचनातकेवलानुयाजायथमेवौपमृत- 
मष्टगरहीतामित्यनेनो'परितनाधिकरणपपूवेपकषणात् पूर्वपक्षः छ- 

तः(६) । तदा हि-केवलानुयाजाथस्येदं समानयनमभयोाज- 

कमाञ्यस्यति । 

त्रीण्येतानि मतान्ययुक्तानि । एकेभ्यः परित्यक्त- 
(ऊ)स्तेषां स एव दोषः । “अपरेरभिकरणत्वमत्तम्भवि 

प्रयाजानां निदिष्म्(८) । न ह्न्याधारत्वं क्रियादूपार्णा 

भयाजानां सम्मवति। प्रयाजक्षब्देन तु तद्साषनद्रन्परक्षगायां 

स॒ एव दोषः । 'अन्येषां(९) तृतीयपक्षवादिनां श्रन्थपरि- 

( १-९.) ० री? १० ९७। 
--~---= = ~> च 
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१४-समानयनंस्याज्यधमंप्रयोजकतापि °] चतुर्थोऽध्यायः। १८१ 

त्यागस्तद वस्य ए३८१)'। अय चपरो दाषः । 'असिद्धनामिद्धं 
साध्यते"(२) । न ह्योपमृतस्यापरितनाधिकरणन्यायसिद्धो- 

भयायेत्वस्य केवखानुयाजायंत्वं सिद्धान्तिनः सिद्धम् । अतः 
कथं तेनाद्धनापिद्धमप्रयाजकतवे साध्यते । न ह्यसिद्धो हेतु- 
भेवति । तस्मादथेग्रन्थानुरोधेनैव्र कर्ण्ते,(३) । अथ. 

प्रधानो हि प्रन्थोऽनुरोद्धव्थस्तेनोपपन्नेऽये कथं चित् ग्रन्था 

मित्राय ग्यारूयातुपर्थस्तावदेवं बण्येते-- "उपभृति दे चतुश्हीते 

प्रयाजानुयाजार्ये'(४)स्तः । तत्र यत् भयाजार्थं तत् सवेभयाजार्थं 
न केवरं चतुथोत्तपायैपिति प्रतिपादयनि-रयाजानुयाजेभ्य- 

स्तद्ग्रह्णातीनि समासोऽयं, तत्र परयाजपरातिपादिके तरिभक्तिन्न 
शयते । भवितेभ्यं च तया । तस्मादुत्तरपदे१८५)ऽनुयाजपदे या 

विभक्ति'(र)बहुवचनरूपा (सा तेत्रेण!(७) प्रातिपदिकदयेऽपि 

द्ष्टग्य।१(८)। प्रयाजेभ्पश्चाचुयाजभ्यश्चति। कनः श्श्रुतत््ात्तस्याः। 

अन्यस्या(९) तु द्विवचनरूपायां प्रयाजपातिपद्रैके विभक्तो 

०आनीयमानायां श्रुतह।नमश्चतकरपना च स्यात्तस्मा परयाजे. 

भ्य इति बहुबचनसामर्थ्यात् सर्वेषां पयाजानामोपमृतम्*(१०)। 

नन्मरेवै तेनैव सर्वेप्रयाजावरोधात् नोहवमनयथंकं स्यादत 
आह-"जौहवं च'(२१) सर्वामिति चे्याङृष्यते। प्रयाजेभ्य इय- 

विशेषविधानात् , विकरेषपना भयेरयेवत्ता भकिष्यतीत्यभिप्रायः। 

(१-११) ० टी° प° १४७। 

( ३ ) अत्र मुद्वितवुस्तके अन्यथा, इत्यधिकः पाटो दश्यते । 



१५२ तन्रन्न [ पादः १-सुत्रम्-४०, 

यदि सवाथमौपभृतं ततः "कं तत्रीह-- ज॒हा जहे तीति. 
वचनाध।स्मन्नेव कारे भरयाजान् जुहोति तस्मिन्नेव काले यदो 

पभृत प्रयाजा द्रव्यं तत॒ जुहामानयति"(१)। न श्रन्यथा तया 

हातुं शक्यत । एवं च सत्यपयोजक समानय"(२) भवती- 

तिभाष्यव्पाख्यानेन दरयति "अत उत्पत्यपक्षाया^( पा 

उयोत्पादनकाठे (यदुपरति() श्रयाजानुयाजा्धं द्रभ्पं 
गृहीतमभूव् तदसिमिन् कारे अतिहाय डो बहिः प्रतिप्तमान. 

यतीत्येतस्मिन वरहिरारम्भकाङे सवेप्रयाजानामादविषव भया 
जाथस्या(५)ज्यस्य (समानीततवात् नोमयाथतया विश्चत 
इत्यनु याजाथा(दे)मद्धं “कवरमिदानीमास्ते तत्समानीयपानंः- 

(७) किञ्चित् क्षा्यमागपित्य्थः । न हि तत्सर्वं सपानी- 

यत । तरपतमानयमानपिति विकशेषणप्रधानो निर्देशः । तस्य 

समानयनं क्रियमाणामिस्यर्थः । (्वरक्रीयत्वा(८)दनुयाजा- 

थत्वात् द्रव्यस्य तत्दस्कारकतवाद् प्रयोजक) (९)पाञ्यस्य । 
किमर्थं पुनस्तस्य समानयनं { न शङकतायेस्य प्रतिपत्तिर 

पेक्षिता । न चान्यदपि पयोजन दरयतेऽत अ।ह--'अदृष्टर्यं चः 

(१०) । अनुयाजाथंदर्पविषयस्वात् , तदर्थं॑तावरत्मानयनम् । 
अतो दष्टमा्रादष्टं करप्यपिति । भाष्यस्यायमयथेः-मयाजानु- 

(य 

८ ~ र् नो ० अक ० =" => ~= =-= => ~~ 

( १-२ ) दु० ठी° प° २४। (३) शङ्गर० पू०४६०। 

( ४-९ ) डु° ठी प° १४-१५। 

6 १०११ ) शाबर ० पऽ ४2६७ दु डी यु० १५ 



१४-समानयनस्याञ्यधरमभयोजकताबि ०1 चतुर्थोऽध्यायः । १०४ 

याजा यदाज्यमासीत्तस्यैकद्े भरयाजाये पवेमेवानीते सति 
यस्मारसन्निहित एकदेशः केवङानुयाजार्मोऽदषटवस्कारा् स- 

क्व मानयते, किञ् प्ता्तेऽतः परकीयद्रव्यसंस्कारकत्वादभि. 
घरणव्रद्परयोजक्तं सपानयनमिति 

के चिसाहुजौहवस्य सर्वप्रयाजारधस्य वदहिरारम्भसभये 
५. | 

्थेनोपभरतेन संसर्गोऽदषाथः द्वियते । तेनौपभूतमदृषटटायेतया 
सवभजायार्थ जौहवं तु दृष्टामतयाऽनः समुच्चय एव पूर्वपक्षऽपि 
तयोरतः मयाजानुयाजायंस्येति यथाश्रुतमेव भाष्यम् । कथं 
तद्य मयोजकत्वं { तत्राहुः-ओपमृतस्य हि पयाजेष्वहषं कार्यमित्यु. 
क्तम् । अनुयाजानां तु दष्टोपकार्योपमृतं दृष्टाश्च ४ प्रयोजक्ष- 
मित्युयाजाथमेवोपभूृतस्य प्रयोजकम् । भयानां तु समानय. 
नपरषटायेलवादपयोजकपिति । 

९ 
सव। 

तद् युक्तम् । केन पुनविंषणप्रयोजनत्वाविक्ेषेऽपि शष्ठ. 
मेव भयोजक नाषृष्टमू । मधमावगतखादिति चेत्--युगपदे- 
कनेव भय।जानुयाजेभ्यस्तव् । यृह्वातीतिबाक्येनोमयाथलाव- 
गमरदुमयेषां प्रयोजकलं युक्तम् । यत्र हि शाष्चपेवकं प्राचा 
न्तरभयुक्तयुपजीवनेन भवत्तते तत्रापरयोजक्रलं, यत्र त्वेकपयु- 
क्तिमनपेशष्यकेन भिन्नेन घ शाखेणान्थत्र विनियुज्यते न तत्र 
रषटा्त्वमत्रेण कचिपशेषव इति सरवेषामेद भरयोजकलं युक्तम् । 
तस्भाथयोक्त एव पूर्वपक्षः । 

“सिद्धा तस्तु यदीपमृत समानयति जुहवां तदतिहाये दो व. 



। १०४ तन्धरनत्र- [ पादः १ -सूत्रम्-४ै०. 

हिरेयास्मिन् काल! (१) इययंप्राप्ठ यत् प्रयाजा्ध्योपमृतस्या- 

ज्यस्य जुहासमानयनं तस्य 'कारनियमो?(२) “अनेन'(३) 

(विधी यते'(थ) । लाववाद्ष््टायलाचानुयाजायेस्य लप्रपते स- 
पानयनेऽस्मिन् काटे विधीयमाने विशिष्टविधानात् गोरवमद्ा- 
येता च स्यात् । (तस्मात् प्रयाजत्रयस्य(५) आद्यस्य जोहव- 
द्रयोरोपशतम्' । कुतः (६) (अतिहाय डो वहिः प्रतिप्तमानय. 
तीति?(७) । सपानयनकाटकिधानात्तस्मिश्च कारे समानीतेन 

पूर्वेषां कत्तेमशक्यत्वादन्त्य योरेव द्रयोरोपभूृतम् । एवं च विशे 
घणविषितपपि जौहवं द्रयोरोपभृतनावरुद्धकलत्वादितरविषयं 

भवति । एवं च विक्ररपापयषठदाषः परिहूत भवतीयाह-'सत्यपि 

त॒स्यका्ैसे'(८) यद्यप्युभयोः भरयाजकायेता तव्या तथापि 
नारित पिकर्पो भिन्नविषयत््रात्'(९) । जोहवस्याद्यत्र पविष- 
यत्वात् । आओपभरतस्यान्यद्रय विषयत्वात् । एवं च रिगमप्याति- 
थ्यायां चतुगही तबहूस्वं समथितं भवतीत्यभिप्रायः । विकखे 
हि तयोरन्यतरस्मिन्धोवे च ग्रह्यमाणेऽनुयाजाय्य चतुगदीतस्ये- 

ठांतायामातिथ्यायामभावात् दे एव चतुगहीते इति तद्रहुन्वदशेने 

नोपपद्येत । सश्रुच्ये तु सति जुह।मेकं चतुगहीतं भयाजाथमुष- 
मृति वानुयाजामावाव् प्रयाजार्यं चतुशहीतपेकं धवं चापरमिति 

बहुत्वं सपरथितं भवति । 

कक ज ००००० = = क न ० ०० » => == ~ ~ = = - - = ~~~ “त = 
ध. न नि ध 

(१-९) डु° टी० प° १५ 



१५-ओपयृतजोहवयोः क्रमेण ० अषि०] चतुर्थोऽध्यायः । १४५. 

यत्त॒ श्रतस्येव बहुवचनस्य भयाजश्शरे नाभिसम्बन्धाव् 
सर्वेषामापपृतं न द्रयारेबेत्युक्तं तत्राह-'समाप ऽपि(१) । यधप्ये 

केव विभक्तिद्राभ्यां परा तथापि द्रषोरन्ययोरोपमतस्य प्रमाणा. 
न्तरेण कालविधिनात्रगतस्वात् विरोधात् न श्रता त्रिमक्तिः"(९) 
प्रयाजप्रातिषदिक 'गरहीतन्या (३) । किं तु 'दिचनपध्याहि- 

यते प्रयाजाभ्यापिति तस्पास् याजक '(४) मपानयनम् । 

१५ ओ पसरतजौ हवयोः क्रमेणो भयानुमथाधता- 
धिकरणम् । 

( पूव पश्चसञ्नम् ) 

तरत्पत्तिरविभक्ता स्यात ॥ ४२॥ 

ननु गतस्तरतीयविषय इ्युक्तं॑तत् कथमिह पुनस्तादथ्य- 
चिन्तनापित्याशङ्ा।ह- (५ )परसक्तानुपसक्तनरभ्यते सत्याज्य- 

प्रयोजकत्वे" पमानयनस्य श्ञापमृताज्यपरयाजक्त्वे साधिते 

तत्प सङ्गनौप मृतस्य तादर्थ्यं चिन्त्यते । तदनुपभसङ्गन च तुल्य. 

कारणस्य जोहबस्य भ्रोवस्य चेति । 
नन्वौपभृतस्यासिद्धे मरयाजायत्वे कय समानगनस्य प्रया- 

जकत्वघठुक्तं तत्राह - “स्थिते चास्मिन् पृ्ाधिकरणारम्भः(६)' । 
इदमथतोऽधिकरणं पूररेममेगतिपरसङ्गाज्त न पूेमारग्धमिति- 

पैपक्षमाह -'असंयृक्तो त्पन्नानि सर्वोण्याञ्यानि प्रकरणेन गृष्ते 

( १-६ ) द° टीऽ प° १५-१६। 
१७ 

"जा जक 



१९६ तन्रन्न | षदः १ -सूत्रम्-४३. 

तस्मात् यद्यद।उ्यसाध्यं(१)) कार प्रयाजानुयाजादि तत्र तत्र 
तानि(२)' । बहुवचनं धोवापक्षम् । 

भाष्ये च जोहवोएभृतग्रहणं धोवस्यापि भदशेनाथं तुर - 
न्यायत्वात् । उभयाथेत्वाभिधानं च स्वाभिप्रायम् । वाक्यानि 
चानुवादतय। नेतन्यानि। विधित्वे सति यदुपभृति ग्हात्यनुया- 

जभ्यस्तदितिव्रचनात् ओपभृतमपि केवकानुयाजार्थं स्यात् । 
तच्चानिष्टम् । अथ तस्यानुषादत्वम् । तथा सतीतरेषामपि 

तत्स्यादित्यतावान् पृ्ैः पक्षः । 

( सिद्धान्तसश्चम् ) 

तत्र जोहवमनयाजप्रतिषेधाथम् ॥ ५३ ॥ 

'चतुजेहां गृहणातीस्युत्पश्चमानं जौहवं प्रयोजनमाभिरषति 

क्रि मया कतेग्यमिति(३)' । “्रयाजाहचोस्पचमाना एत्र द्रव्या 
भिरषिणः(८)' । तत्र यावदेव स्वाथेतापरकरणेन करप्यते 
तावदेव (तयो्जोहिवपरयाजयोः श्रतेन वाक्येन (५)' सम्बन्धे 

विहिते द्वयोरपि परस्परनियमादन्यत्र(१२)' प्रयोजनान्तरे जौ. 
हवस्य भयाजानां च द्रव्यान्तरे “पषङ्क एव नास्ती(ह)'ति 

जोहस्प तावत् केवपरयाजाथंम् ) “एवं घौबोपमृतवो(ऽ)- 
रौपमृतमपि परयाजानुयाजेभ्य इति वचनादूभयार्थैमेव न सर्वा 
थम् । एर च सति प्रयाजानुयाजानां जोहबोपशृतावरुद्धत्वाद- 
ककव षणि णण 

( १-७ ) द° टी ° पृऽ १५-१६। 



१५-ओपथृतजेहवयोः कमेण ० अथि] चतुर्थोऽध्यायः । १६७ 

विकेषविहितमपि प्रवं तदतिरिक्तोपस्तरणाभेधारणाज्यभागा- 
ययमेव न तत्यन्तं पारिप्टवम् । यदि नियपाविधानाथीनि 
वचन।नि कथं तहिं प्रतिषेधयं वचनपितिभूत्रं तत्राह-^एवे चे. 
(१) यदा नियमािषानात् परसङ्गं एवान्थन्न नास्ति तदा 

‹पतिषेधफङरत्वात् नियप एव प्रतिषष उक्तः()) । नतु 
क दि 

पुरूषः प्रतिषेधो विधिसरूपलात् बक्वानापिति । 

ओपभ्रतं तथेति चेत(३) ॥४४॥ 

इति पूर्वपक्तान्तरमूत्रम् । तस्यायेमाह -(४)“यदि श्चनेनवार्धेन' 
नेराकाह्गन्नान्याेत(५) साञ्वानां तह्न (पमूनपपि(2)' अनु- 
याजेर्पस्तद् श्ह।तीतिव चनात् केवर।तुव। जायंत्वेन निराका- 
तीङृतत्वात् न प्रयाजा स्ाह्(ऽ)' । 

प्याज्ञज््ूमतिषधानिव्यानुवादः ॥ ४५ ॥ 

प्रयाजानुयाजार्भलेऽवधृते ज्ञायत पएत्रैतदनुषाजाथमि 
ति(८)) । तेन भरय।जानुयाजेम्यस्तदितिबचनात् प्राप्तमनुयाजा- 

यैत्वमननानुश्चते नानेन भयाजायेतावचन विहिता व्यावर्घपितुं 
शक्यते । कस्मारपुनरविंप्ययो न भवत्ययं व्रिषि; सोऽनुबाद 
इति तज्राह-“यदि शछनुयाज।येमैतत्ततः मयाज।यमित्यश्चकंयं 

बकतुम्(२)', अप।पिखाव । (तस्मादयमनुबादोपि न घरे । 
वि क] 

न ~ > ~~~ ---- ~~ “ = 

(१-२) द° ठी० फण ६५-१६ । 

(३) सुतरञ्चेतर दप री काकारीनेधृतम्. । (४ -९.) दु णोऽ प० १५-१६। 



१०८ तन्श्ररनते- [ पादः १-सूत्रम्-४२ 

तस्प्ास्याजानुयाजेभ्यस्तदृशृह्वातीत्यस्यत्यन्तानयेक्य।त्(१)' । 
अनुबादसवनाप्ययवत्वासम्भवाद्वह्पं भाविनि बिधित्े सति 
तत॒ एव॒ प्राप्ुत्वादितरो(२)'ऽनुधाजेभ्यस्तदृग्रहवती^त्यनरुव। 
दः(३) । उभयायेल्रविधिना हयन्यतर (समपि प्राप्रोति न ख- 

न्यतरयैत्ववरिधेरमयायंतवमाप्विस्तस्मान्न विपययः सम्भवतीति । 
सुत्राथस्तु-जीहशं हि केवल प्रयाजेषु नियतं, अनुयाजेभ्यः 

प्रतिषिद्धं निषत्ते नापमृते तदपेक्वायं नित्यानुवादः । जौहवं 
हि केवलं परयाजायेमिदं तनुयाजार्थपपीति 

१६ उपभ्राति द्विचतुयेहीताचर गाधिकरणम् । 

तदष्टसंख्यं श्रवणात् ॥ ४६ ॥ 

हद मपि परासङ्गिकमवापिकरणम् । 
पूवेपक्षमाह-'अष्टसेर्या विशिष्ट ् रहणघुत्पयते(«)' । एक - 

मेव ग्रहणमष्टावुपमृति ग्रह्वातीत्यष्टतरूपाकर श्रयते, न तु चतुः- 

संखूयाकं ब्रहणदयम् । तत्र वथ। न चत्वारि चतुगहीतानि सं. 
न्ति(५)' अश्वुतत्वदेवं दरे चतुहुति न स्तः(६), अश्रव- 
णाविदचेषात् । 'रक्षणया तु गम्यते'(७) द चतुशते शति. 

सम्भवे चायुक्ता रक्तगा(८)' । 'तस्मा(९)' देकमेबेद 'मष्शदीतं 
भरयाजानुपाजायेमिति(१०)' समानयन।पिकरणन्यायेनादंपुष- 
रितनयोः भयजयारधं चानुयाजेषु विनियोक्तव्यम् । न चा- 

( १-१० ) द° री० प° १६। 



१६-उपमृति दविचतुगरहीताचरणाधि °] चतुर्थोऽध्यायः । १०९ 

द्ध।पयागऽग्रहतस्य यामागस्ब विरुध्यत । यथबजाहबन चतु 
© \ + 

गृहीतेन।द् परयाजन्रये पयायेगावयवक्लः क्रियमाणेऽपि सर्वेषां 

चतुग्ृही तसाधनत्वमव्रिहतं चतुःसतरूयाकमेत्र हि तस्य प्रहणमा- 

सीदिति वथाषटगरहीतद्रव्यकसर तदवयवेनापि क्रिमाणान। 

पयाजानुयाजानामवेरुद्धम् । पव चदनुयाज।मबे(१)'. 

प्यातिथ्यादावश्टषंख्यापरिच्छथपेव(२)' प्रषाज'सावनम्(३)' । 

अतस्तत्र।प्यषटसंख्य।कग्रहणमेत्रोपभृति कचेन्पम् । 

चोदयति -'भयाजानुयाजगोश्वतुगर्ीतयेरुप्भृदाधार इति 

चेत्(५)' । यद्यत्र सर्वात ग्रहण विधीयत ततः श्रतिरत्ा- 
सेख्या सम्बध्येत नत्वेवं फितु चतुःसरूपाकपेव पापं प्रयाजा 
नुयाजांगग्रहणद्रयमन्य।पमराध।रमत्रं तत्र व्रिधौयते। अनुव 

दश्च प्ातिपूतैकः | प्राप्निश्च चतुःसरूवाकस्य प्रहणदरयस्य नाष्टषे- 
रूधाकस्येति तर्लक्षणार्थाऽएश्चब्द इति । 

परिहरति-"तन्न(५)' । कृतः । "स ८१।४।२विश्िषएपेनातर 

ग्रहणरुत्पध्रते(&)' । न हि वचन।न्तरं ग्रहणस्य तत् सेरूयाया 

वा विधायक्परस्ति । अतोऽषतरूय विधी वमानत््रात् नानृश्चने । 

अनुष्ाद।मावाचच न शक्ते द्वे चतुर्यहीते रक्षपितुम्(ॐ)' । 
कि 

हि तद् श्रतिपरियगे कारणमस्तीति । 

अन ग्रहास्च जोंहवस्य ॥ ४७ ॥ 

समानयते जुहापौपमृतं चतुगरहीतत्वायेति । नन तात्रत्- 

वि ( १-~-७ ) द° टी° ए० १६-१७ 



११० तन्ञरन्े [पादः -सृत्रम्-४८. 

मानयनेन चतुशहीतत्वं भवति । पूर्ैमेव(२)'समानयनान^्त- 
स्य(२)जौहवस्य "चतुःतेख्यया परिच्छिननत्वात्(३)' । 
तेन चतुरहीतस्यानुग्रहायेत्यर्थैः । पहता च।नुग्रहोऽस्षस्थ 
भवति । स चौपमृतस्य चतुई।तस्वेन घटत इत्याह-'इतरस्य' 
(४)चोपभृतस्य "चतुः सखूयतवे,८५) सति "कीदशे अर्पत्वम- 

हत्व । यदि च्यष्टमरूयापारेच्छनम।पभतं तत॒ इतरस्य"(६) 

ज।हवस्या.लपत्व!(७)"तेन (महता ऽनुग्रहः क्रियते समान 
यनेन । तस्माद(८)"नुग्रहदश्नादष्श्हीतं चतुग्रेहीतापेक्षया 

पदद्रम्यते। तेनाषटगद। तेत्वं ् ापयति!(९) । न न्पया महत्वं 

मवतीति 

दयोस्तु हेतसामर्थ्य श्रवणव्च समानयने ॥ ४८ ॥ 
& | 

दे एव चतुण्हीते(१०)'होपांगे (कुतःअनारमभ्य वधा. 

नाद्धि होपपात्रे चतुषहीत(११)'पराप्षप् । नत्र होपश्चतुःसरूय।- 
परिषर्छिक्ने, १२)'क्रिपप्या(१३)'ज्यादि 'साधनमाकांक्तति' 

(१४)। द्र्थविशेषमेव केवरपाकाक्तिति; (न संख्षा(१५)- 
मनारभ्य विधानादेव तिद्धसदिस्ययंः। अष्टावुषभति ग्रहा- 

तास्यस्या(९६)प्याञ्यस्य प्रयोजनं मरति ताङक्तत्व(९७) 

प्रयाजानुयाजाश्च पयोजनं नीयते" यस्मात् द्रव्पविशेष एव्र 

वे्षितो न संख्पा तस्मायथप्योपप्ते(१८),5ए.तेख्यासत, 

( १-१८ ) द° ी° पृ १७। 
# अत्र सुद्धितवुस्तके दीयते, इति पाठो द्रश्थते । 



१६-उपमृति द्विचतुगहीताचरणाषि °] चतुर्थोऽध्यायः । ९११ 

तथाऽपि(१)'पूषेमेवानारमभ्य विधिषाप्ताषाश्रतुख्हीतसख्याया 
आस्तित्वा(२) तापनाहत्य द्रव्यमेव गृह्यते) । अस्ती- 
त्यव्यय पाख्यातप्रतिरूपक । अषटसख्यायास्तहिं श्तायाः का 
गतिः। सा हि होमायेत्वेन विनानार्थेका स्यादत आह-'अष्ट 
सख्या श्रुतिरृत्ताऽपि न पम्बध्यते होमेन(#) इतः सं. 
ख्यान्तरेण(५)' चतुद्वैन होपस्य 'अवरुद्धस्वात् । तस्माद 

सख्या द्रैचतुःसंख्ये छक्षयति(8) । 

अथानारभ्यवाद्गते चतुष्मवाष्टसंरख्यालक्षणार्थं कस्पाश् 
भवत्यत आह-न तु चतुःसेख्याऽषटसख्यां रक्षयितं समर्था, 
व्याप्तयभावात्(७) । अषटतरं तु चतुष्ुदयाविनाभूतं तष्टक्षगा. 
येमिति युक्तम । (अथ वा किमन्नानारभ्य विधिना 
न्या यादेवायपर्थो ठभ्यते । अष्टहख्याग्रहण(८)'ग्रहणगताष्- 
सख्या (यदा प्रयाजानुयाजेभ्यो वाक्येन दीयते तक्वा 

(९) समं स्यादश्रुतत्वादिति न्यायदेव तत्रादमितरत्राप्यद्ध 
मवति। यथा रोके धतपास्यां दौयतापिव्युक्त(*०)' शतसश्या- 
कमपि द्रव्य^मप्पेणवेराया(११)'मेकेकस्मे ¶ंचाशतसरूपापरि. 
च्छिक्ञमप्पेयति इति हेतोश्न तत्परिच्छिनन(१२)'भ्त्वपरिष््छिन्न 
(हाोपसाधनम्(*३)' 

यदा चतुगह।तिमव हापि तदा ग्रहणस्य ह।पाथत्वासवुगत। 
त =+ ~~ == =» ~~ णण भ ण्ण णी 

( १-३ ) द° गी° प° १७। 

( १० ) “न्वायास्तावदेवेतरदिति' वा पाटः । 

(४-१३ ) द° टी° प° १७। 



११२ ` तन्च्ररन्न- [ पादः १ -सूत्रम्-४८. 

ऽषएटसख्या चतुःसरूय।द्रयरक्षणारयैव । यदि न्यायदेब हामे चतुः. 

सेख्यापरापनिः कथं तद्येनारभ्य विध्युपन्यासो माष्येऽत आह- 
"अनारभ्य वादेनापि योऽथ न्पायादेव पराप्यमाणस्स एव 

पाप्यते(१)) । तेनाथांमेदात् य स्क चित् प्रापकमुपन्यसितव्यमि- 
सनारभ्य विध्युपन्यास्र इति । 

(नन्वेवमनारभ्य विधिः(९)' भय।जानुयाजविषयेऽ'नुबा 

दः स्यात्()' । न्यायाद्व पापतैरन्यत्न च विधिरिति विरूपः स्या- 

दित्यभिप्रायः | सस्यमनुवादो न सयं दोष इत्याह-^उच्यते, 

विवन्नामेदेऽनुादो दोषो भवति । न त्विह विवक्षाभेदः। य 

ए वार्थो.विधौ सोऽनुबादेऽपि' (४)। तेन पराप्त्यप्राद्निवक्षाद्िध्यतुबा 

दत्वे सयपि वचोभभेग्यभदादवेरूप्यपमिति तत पुनरिदं न्यायमा 
्राभिधानमनुपपन्नप् । 

यदि हय्टसंस्याफमेव ग्रहणं ततस्तदेकदेशेऽप्येकेकत्रो पयुज्यमा- 
नेऽषटगरहीतमेव होमसाधनं मवतीत्युक्तम्। न चानारम्य विधिनाऽ- 

पकरणस्थन सामान्यरूपेण विक्षेषविषयं पाकरगिकङं चाष्टत्वं ल- 

क्षणया नेतुं युक्तमित्याक्ेक्य पक्षांतरपाह-"अथ वा यत्मयाजा- 

लुय।जयो्वतुशहीतं ग्रहति तदष्टावुपभतीति नेव ग्रहणं विधी 
यते । ग्रहणे त्वथप्रा्तेः(५)ऽनारभ्य विधिविहितं चतुहीवस्य 

होपस।(धनत्व नादत्वा चतुःसखूय ्रहणपनुष्ठातुं शत्रयत इत्या 

देष ग्रहणं प्राप्रोति । भप्त च तस्मिन प्रथाजानुयाजांगचतु् 
 हेतद्रयानुवादेन ` एकपात्नता'(दतन्त्रेण "विधीयते (७) । ते 

( १-७ ) ड° ठी° प° १७। 



१५-सीपृतज।हवयोः कमेण ° अषि०] चतुर्थोऽध्यायः ११३ 

नानुबादत्वारलक्तणा न दोषः । किमर्थं बुनरषसरूया श्रता, य. 

ध्ेतिरिषता चतुःसरूयाद्रषमव कस्माज्ञ शरुतमत अ!ह-'अष्ट- 
संख्याश्रवबणात् भिनलक्रारता नानापात्रता चोभयं निषर्येते(१)१ 

तच्छ्रवणे हि यथात्वं सम्पद्यते तथा चतुगरहीतद्रयं सम्पाद- 

यितव्यमिति काटपत्रिकत्वसिद्धिरत आह भाष्यकारः -"उपमृति- 

समानत (२) सहानीते द्र चतुगरीते कथं स्याताम् । इततरयाऽ- 

सत्यषएटशब्दे नानापत्रय।ग्रू्यवाता'(र)कख्भदन वा ससम 

परिहाराय तदिदमुक्तं सूत्रकारेण~्रवणं च समानयने'(४) 

सहानयनाथेमष्टस्वश्रवणपिर्ययेः । 
भवतु वा विधिरवष्शब्दः श्रतिहनश्च तथापि हामगते च- 

तीते न बात शक्यमिबाह-'अय वोपमृदष्टसंरूषाग्रहणगानि 
स्वाण्यत्र विधीयन्ते । तस्यद्धः (५)चतुःसख्या (इमे 

विधीयते । तस्पाचतुःसख्या हामेऽष्टसख्या( ग्रहण(६)' । 
तेन द्वयोरपि भिन्नत्रिषयत्वान्न विरोषः' (ऽ)अव्रिरोषा् 
'नाषटस्रेन चतुष्ट बाधितुं शक्यते, न च होमाथलरात्(८) 
ग्रहणस्यार्थात् 'वुरयार्थतां प्राप्य बाधः | अङ्गगुणेन भानु 
णबाधस्यान्याय्यत्वात् । तेन ग्रहणगताष्टसख्या चतुषटदरय- 

निष्पादकस्वेन होपांगं भवति'(९ेन स्वरूपेण, 'तस्माचतुः- 

सख्यान् ग्रहणद्रयपतदिति'(*०)। 

यन्तु माष्यक्।रेण भयोजनदयमुक्तं त्र द्वितीयमेबामिमतं 
जा == नोभ" क > = =-= नि णि "ण 

(१) ड° री° पर० २७। (२-३ ) शबर ० पू० ७६४। 
( ४-१० ) द° री ° प° १७.१८ 

१५ 



११४ | तन्क्ररन्न [पादः २-सूत्रम्- १, 

न परथपमिति प्रतिपादयन् प्रथपं दूषयति-^न नियोगतोऽददध' (१) 
समानेतञ्प पृक्ष इवयुक्तम्'। (२)कुतः-न्यायादद्धमेव प्रा 
प्राति" (भ) स्यादश्चतत्वादिति। (एवमपरितुष्टो द्ितीय 

भयोजनमाह(४)-अनुयाजामवेप्यषटगृहीतमेव पृत्रपक्े सिद्धान्ते 
चतु गहीतः मिति(५) । 

इति तन्त्ररत्रे चतुथाध्यायस्य मथमः पादः समाप्तः । 

"रगो मिस ग पि 

१ स्वरादछद्नाश्यप्रथाजश्ायिकरणम् | 

( पू्वपक्चसच्रम् ) 

स्वरस्ववनेकनेष्पत्तः स्वकममशब्दत्वातच् ॥ १ ॥ 

पूरवपक्षमाह-प्यूषस्य स्वरं करोतीत्यत्र करोतिरभूतमादूभीव- 
वचनो!(द) नादानायेः । लक्षणाप्रसंगात् । तस्य “ङ करेत्या- 
क्षायां स्वरूमिति'(3) सम्बध्यते । "तस्मात् सस्वरूभोग्यमानः । 
तस्य च(८) भाव्यमानस्य (करणेतिकत्तव्यताकाकषायां वृष 
छम्दो जोषणादिकामितिकन्तन्यतां कक्षयति, खदिरादि च कषठ 
करणभूत (९) सम्बन्धात् तेन यूपस्य जषणादिसस्छृतस्य 

"अ 
( ५) भ्र अनुयाजादारभ्य गृहीतमित्यन्वः पाठो सुद्धितटेखदु- 

पटीकायां नोपलभ्यते, किन्तु तश्रापेश्षित इ प्रतिमातीति। 

( ६-९ ) द° टी° प° १८-१९॥। 



१ -स्वरोदछेदनाधप्रयोजकाधिकरणम् ] अतु्थाऽध्यावः | ११५ 

खादि रादेरवयवं स्वरं करोति जोषणादीतिककसंब्यतोपेतेन खा- 
दिरादिना स्वरुं भावयेदित्पयथः । एवं च सति याच युपं त 
घ्षती"(ग) त्यादि बाक्यविहिते"तिकत्तव्यता'(२) सा तस्या 

पि*(र्) स्वरावक्पिन'(४) बिता मवति युपस्येव । तस्मात् 
उभयप्रयुक्तं छदनादीति। 

नन्वव युपशाब्दे लक्षणा म्यात् । सत्ये, न दोष शत्पाह- 
ध्यदि च यूपशब्द् इतिकर्तव्यतां न लक्षयेदन्थकमेवास्योचा- 
रणं भवेत्" । न हि स्वरूभावनात्रिधो तस्य श्रुयान्वयः सम्भब- 
ति । “यत्स्वरुं करोति वत् युपादिति चेत्"(५)-यदि स्वरूमाब- 

नाविधिरभेतरेत् न संमवेत् श्रयथः । अञ्जनव्राक्येनेव तत्साधन- 
त्वपाननेणात्रगतस्य स्वरोरथपाप्तमादानं यत् स्वरं करोतीयन्- 
तत् यूपादिति त्रिध सेभवरत्येवाये इति । 

परिहरति -"तन्न'(३) । कुतः १? "एवं बाक्याथेः स्यात्(७) 

पदान्तराथंविधानात् । 'स्वरं भावयेदिति तु(८) विशौ श्रुत्य 

था? विहितो भवति । 

ननु लक्षणतो बाक्याथविधानपेत्र ज्यायः। सस्यं, सातु 

पल्सद्रयपाधारणी । सिद्धान्तेऽपि हि करोतिरदानार्थो व्यारूषेयः | 

तस्माद् श्चत्ययेविवलामात् स्वह्कत्तव्यतेव्र विधौयते इवि । 

नतु स्वरूरपि पदान्तरोपात्त एव्र तत् कथ तत्र श्रत्यथ- 
विधिरत आह-'कराति भावपत्यादीनां सापान्पधातूनां यत् 

( १-< ) दु° री प° १८-१९। 



११६ .  तन्त्ररते- [ पादः २-सूत्रम्-१ 

द्वितीयान्तं तद्धातुस्थानीय भतरति द्रव्य क्रियाः | (र) क्रिया 

तवत् श्त्या विधीयते । सा चवच्छेदकापक्षा । यथा -यजतेत्य- 

दिषु यागाथवच्छिन्ना भतीयते तथा यागं करोतीत्यादिष्वपि 

करोतिना सापान्य्पावगपात् । अवच्छेदक पेक्षा तुस्थेव । तत्र 

पदान्तरेगापि द्वितीयान्तेनोपनीतं यागादिवत्तदवनच्छेदकस्रेन 

तत् सर्र भतीयते न तु कारकान्तरवत् बहिभूतपिति तदवरच्छ. 

न्नायास्तस्याः श्रन्यथत्वमुत्यते । तेनायं वाक्यक्रम इत्याह-"त- 

स्माचच'(२) स्वरं करोतीति वाक्यात् स्वरुः "करत्ेन्यतां प्रति- 
पथते । तेन चोत्पन्नः,(३) स्वरुः (स्वरुणा पशुमनक्तीर्यनेन वि- 

नियुञ्यत'(४) । न त्वनेन विनियुक्तस्यतरे णोपादानवरिधिरिति । 

तस्मात्समभयोज क़ इतिकतेन्यताया८५)? । एवं तावध्रूपशब्दल- 
च 

क्षितानां वाक्येनैव जेषणादरीनां नियोगः स्वरा्रप्युक्तः। इदा- 
नीं युप्म्दो यद्यपि नात्रभवेत्तयपीतिकत्तेव्यता कम्यते इत्याइ- 
ध्यद्यपि युपेन सहैकवाक्यतेतिकत्तेव्यतःयास्तथाऽपि स्रोः घा- 
कांलत्वाचदीयेतिकनव्यता या निराकांक्षता"(&) । इत इत्या- 

ह~'सक्निधानाविकशेषात्”(७) । 

नतु वाक्येन युपसयुक्तायाः कथे दुपरेछन सन्निधानेन स्व. 
रौ विनियोगोऽत आह-"याऽपि वाक्यसेयुक्ता साऽपि शक्याऽनु 
क्तु स्वरुशब्दस्यानयक्यभयात्”(८) । न स्निानाद्िनियोग 
उख्यते कं त्वनुषङ्गात् । छदनादिन। युप भावयेरस्वरुं च तथैव 
भावयेदिति । एवं च यद् युपश्चन्दामवेपीतिकर्संव्यता ल- 

` ` (स) इन्यीन्पू०१९। 



?-स्वरोरछदनायप्रयो जकाविकणरम् ] चतुर्थोऽध्यायः । ११७ 

ते तदा तत्रापि स्व्रुवाक्ये युपशब्दे श्रयमाणे सुतरां (भव 
#तिकत्तव्यतासम्बन्धः' । 

जत्यन्तराच्च शड्ते ॥ २॥ 

'नान्यस्य!(१) खदिरादिभ्योऽन्षस्य देवदार्बादि ^(२)- 

क्षस्य स्वरं ङुयादित्यनुनिष्पन्नपक्ञ' तजञ्जातीयटक्तान्तराशङ्खा- 
ऽपि नास्ति नतरां ` जात्यन्तराशङ्का । 

प्रयाजननादिनस्तु'(२) पृथदनिष्पतिस्वात् “भवति नात्य- 

न्तराक्षङ्ा"(ठ) ज्यक्वयन्तराश्ङ्। च । नत्र सजातीया विधीय- 
[4९ न्दे © ^^ ^ 

ते०(५) । यूपजातीयस्यव इ १दिति । 

( सिद्धान्तसन्रम् ) 

तदेकदेशो वा स्वश्खस्य तन्निमित्तत्ाठ ॥ ३ ॥ 

‹स्वरुणा पश्चमनक्तोत्युस्चरितेऽञ्ञनमम्यं द्र०थ'(६&) ख. 

रुरिति “पीयते । तत् कुत उपादातव्यापियाकर्िते यूषादिति 
निराकाक्षामवति'(3) । 

नन्वत्र यूपस्येति श्रयते न यूपादिति तत्राह-'युपस्येयवयव्- 
क्षणा ष्ठी"(८) । युपस्यावयवं स्वरुं करोति स्वरुत्वेनादत्त शति। 

एवं च पञ्चम्यर्थो ऊभ्यते इति यूषादिति व्याख्यातम् । तया च 

श्चाकस्य देहि शाकतु देहीतये क थेभव मन्यन्ते । 'विध्भाने चा- 

( १-८ ) टु° री° प° २०। 



११८ लन््रले [ पादः २-सूत्रम्-३. 

वयविन्यवयवा भवन्ति"(१) । अव्रयवचादना हि नावयविनं 

प्रयुङ्ग । अन्यपरयुक्तपेत्रापजीवन्तीरयुक्तम् । "तस्माच्छदनादीनाम- 
प्रयाजकः स्वरुः अलाक्िकल्वात् भाव्यत इति चद,(२)- 

न शलोकिकस्याव्रिज्ञा तस्वरूपस्योपादानं माप्तं यत्चदनुत्रदेन 

युशादितिविधीयेतातः त्स्वकपभावनेत तरिधातन्या। तद्विधाने च 

छेनादीनामितिकत्तग्तात्वेन सम्बन्धात् प्रयोजकत्वमिति । 
उत्तरं -नेवायमलौ क्रिको रथन्तरादितुर्यः१(३) । यथा रथ- 

न्तरादिस्तरूपं परपाणान्तरगम्यपपि केवलख्तेदिकव्यव्रहारानुपाति 

तथा स्वरुरषीति । 

नतु रथन्तरादयो गीतिविकेषाः प्रत्यक्षसिद्धा नत्वेवं स. 

रः । न हसो का्रुमात्रमत आह~-'वद्यप्यत्न परातिपदिकमाता- 

त्"(४) श्वटिति भन ज्ञायते तथाऽपि पूत्रेपदोत्तरपदवाक्थान्तरैः 
शक्यो ऽबरधारयितुम्”(८) । पृत्रपद ताव्त् तृतीयाविमक्तवा करणभू- 
त किभपीति गम्यत, उत्तरपदे चाञ्जनश्रवणादञ्जनकरणपिति। वा- 

कथान्तरे च यूपस्य स्वरं करोतीति युपाचयत्र इति । "यथा रोके! 
(६)काटः पचतीति ब्युत्पश्नवि मय्यो व्युत्पन्ञाख्यातायथन्यु- 
तपन्ञकाषटथाऽपि पाककरणत्राचिखं काष्ुशञग्दस्य श्युत्पद्चत 

इति । 'अग्षृते चाञ्जनकार्े'(9) खरौ (अथोदूत्पत्तिमंविष्य- 
ति"(८) उपादानमिर्यथः । अञ्जन कार्य्यं यस्य स तथोक्तः । 
'सा यत् स्वरं करोती यनृशध्रते(९) । 

पूषपत्तपतु माषते-.स्वरं करोतीत्युपश्ुषरक्षणया'(?०) भर- 
( १-१० ; द° टी°० प° २०। 



१-स्वरस्छेदनाचपरयोजकाधिकरणम् ] चतुर्थोऽध्यायः । ११९ 

यासत्तिलक्षणया श्चा स्वर! कत्तेव्पतति(?) - 

उच्यते । त्वत्पक्षे सुतरां श्रुतिब्राधः"(२) । कथम् । श. 
ब्दस्य धर्मा अथः" .३) । शब्दं पति प्रषानापित्यर्थः। शब्दो. 

ऽपि क्रमस्य (४) पर्यासत्तिरक्षणस्य ध्यर्पी (५) । तत्रश्च 
ब्दध्मे क्रपपनुजिघृक्षता तस्य शब्दस्य धर्थां बाध्यतेः(६) । 
युपश्चब्दरस्य श्ुत्यथेत्यागात् । "स एषो ऽङ्गङ्गेन'(७) अथाङ्स्य श- 

ब्दस्य योगं क्रपस्तेन श्रधानमुतायेत्राधः'(८) । स चायुक्तः । 
इ "तस्पा्यपश्चब्दस्य छक्षणामयादेतरा बचनन्क्तियेर्स्वरं करो 

तत् युषस्येति"(९) । 

शे 

नलर चत्रापि करोनिरादानलक्षणायथेः स्यात्तत्कोऽत्र विक्त 
। अयं विज्ञेषो मुख्यां युपशन्दो जघन्यग्च करोतिशचञ्द इति । 

वाक्यायेविधानं च समानमेव । न हि यृपकब्दस्य पृतपकषेऽपिवि- 
ध्यनन्तभौवस्तर्छक्षितजोषणादिषिशिष्टस्वरुकततेव्यता विधानात् । 
विशिष्टविधिश्च गरीयान् विथरषगविधानादत।ऽपि यूपसम्ब- 

न्धमात्रत्रिधानमिति । 'अनेनामिप्रायेणाई(१०)माष्वकारः-- 

श्रुतिरपि बाध्यते वाक्यमर्पति(१ ६) । श्रुतिवाधे हि श्रुत्यर्थेकवा- 
क्यतापि बाधेता भवतीति । 

व्याख्यानान्तरं तु विस्तराक्छस्य संक्षपपात्रा्यं छतं माष्य- 
क।रेगति न व्याख्यायते । 

( १-११ ) इ° टो० पू०२०। 



१२० ` तन्श्ररन्ने- [पादः २ -सूत्रम्-७9. 

२ शाखाया आहायला विकरणम् । 

शाषायां तस्धानतात ॥ ७ ॥ 
® कषति (_@ 1 क्न्व्छि भाचीदिक् 1 शाखाप्रयुक्ता उत तदाहर गपरयुक्तेति । 1 

विहारपिक्षया भ्ार्चीं दिन्च प्रति शाखाया आहरणं कतेव्यं उत 

वक्षस्य या शाखा प्राची सा हत्तेव्येति । तत्र श्रुत्या दिगभिधा- 
नात् सेवराहरणाङ्गतया त्रिधीयत इति भाप्त आषह-भ्राची ताव 
दिगाहतुपरश्चक्पा' । प्रचीशब्द्ार्था हि द्वितीयासंयोगात् आह- 

व्यतया प्रतीयते नच दिगाहरतुं शक्यते । अतो न दि- 

२३ाद इति । 

अथ शक्यत्वास्ाचीं दिश प्रस्याहरतीतिक्रस्प्येत द्िकम्मको 
हवाहरतिरतस्तस्य प्रथमक्रम्मं शाखा तयातु व्याप्यमाना दिक् 
पराची द्वितीय कम्मे मविष्यतीति । (तथाऽपि बाक्पे आहियमा- 
णस्याश्रवणात् माकांह् वाक्य(१) स्यात् । प्रतिश्चन्दश्चाश्रतोऽ 

प्यध्याहतेन्पः(२) स्याद्{हियमागेन व्याप्निमबगपयितुपसति 

हि तस्मिन्नाहत्तव्यतया प्राचौक्ब्दार्थः भर्वीयतति देश्चरक्षणाच 

स्यात् । नहि दिशं पर्ति क चिद् नीयते तच्च दयपप्ययुक्तम् । 

अयोभ्व्येत-प्रार् देश्च आहरतीति द्िर्तयास्याने सप्तप*(३) 

करप्यते तथा सति हि प्रतिशब्दो नाध्याह्चंञ्यः स्यादिति । 

उसरमव्र सत्यप्यश्रुतो देश्चोऽनीप्सित$्च (ड) परिगृहीतः 

स्यात् । ततश्च दिगमिधापिनः भातिपदिकस्य विभक्तेशेप्सितत- - 
------ ~ 4 जिनको ॥र्ययरमद्क् = = कि = 

( १-६ ) दु रो° प्र० २०। ( ३-४) द° री° प° २०-२१। 



२-शाखावा आषायेताषिकरणम् ] चतुर्थोऽध्यायः । १२१ 

पव्ाचिन्या छक्षणायेः स्यात् । “(१)आहसव्यस्य चानिदेशास् 
साकतितव'(२) तदवस्थमेव । ((र३)तस्मादियमपि देशषबादकरपना 

ुःिषष्टेवः । इतश्च न दिग्वादो देश्षषादो वेत्याह पराङ् ्म्दोऽयं 
सम्बन्धिषाब्दत्वादवधिषपेक्षते(*) कर्य प्चीमिति। न चाष. 
भिनिदिश्यते। न च विहारदेशोऽत्रषिरिति युक्तपश्चतत्वादषषत- 
त्वा । अता दिजादेऽशक्यता अवधेश्वानिर्द्नात्ाकांकषत्वमिति 
दोषः । देशत्रादे तु लक्षण! । आदहत्तव्यस्यानिदंश्ाद् साङंक्षतवं पु- 
बाक्तथ दोष इति | तस्मालाची मित्यनेन यदीप्पितं तदृच्यते(५)' । 
दिती याप्तयागाद् ^(च)तच्च' भाचीपदं (७)हरतेः कम्मं पषप्रकृतां 
शाखां शक्रोति बदितुम्"(८)। पूषेवाक्ये हि हरतिकम्प॑तय। शा- 
खा प्रकृता मार्च।माहरतीत्यनेनापि हरतिकरम्येव विशेष्यते । 'त- 
₹१।स्ाची शाखापाहरतीति(र) बक्थायंः। एव हि कस्य 
(१०)पार्ची(१९)¶ृक्षस्येयवधिषात्रपपेक्षणीयं न कं चिदन्यत्,। 
अवधिरपि दक्षः प्रुलम एव । शाखाशब्दा हि हक्तावयववाची इस्त 

पपेष्य भवसेते । प्राचीश्चब्दोऽपि तां विदष्टुं तदपेक्ष एष परवत्तेत 
इति सुद्ञानभ्। (तस्पात् शखावादः। (१२).भक्ृतां बा शाखां कतत. 

येत् । दिश्चो वाऽनीस्तितत्वाद्धिहारदेशपीसप्मिनतपयुक्त(१२)' पिति 
का न -> न ~ = अ» = = म 9 ~ = -ाा "-ोमि -क ५-कन 

| ( १) अत्र मुद्रितपुर्तके “स्रनिदं शात्त्ः इत्यस्य स्थाने “अनी. 

प्सितस्वात्' इति पाठे इश्यते । २--१२ दुश्ी° प° २०-२१। 
( ७ ) अत्र मुद्वितपुस्तके “गहरतेः, इति पाठोऽस्ति । 

( १३ ) शाबर० प° ४७२; दुश्खी° पु० २१। 

अश्र शबरमाष्ये शण्सिततममयुक्तम् इति, दुष रीकायान्तु ¶भ्ति- 
दम्रयुकभ्' श्ति पाठोऽस्ति । 

१६ 



९२ -:  सन्छरन्ने [ पादः २ -सूत्रम्-८. 

भाभ्यमनुमाप्य ग्याचष्ट-'दिश्ोऽनाप्तितत्वादित्यय हेतु; । य. 

स्माहिगनीप्षिता तस्पादिहारदक्चं बा सक्षयेच्छाखां(र) षादः 

क्षो बा। अनीप्सितस्वादैत्यन्न वाश्चब्दो वि्ारदेश्चमियस्यानन्तरं 
्रष्टष्यः। यदि दिशोऽनीप्सितत्वादाहरणकम्पेत्वानुपपततेरषश्यं 

शाखा वा दिकश्षोवा रक्षयितव्यस्तत्र श्षाखारक्षगेव स्यायसीति ॥ 

३ केदनस्य शाखाप्रयुरूलाधिकरणम्। 

( सिधान्तसचम् ) 

शालायां तसधानतवाद्पवेषेण विभागः स्या- 
दवेषम्यं(२) तत् ॥ ८ ॥ 

अग्र मूकं चोभयमपि प्रयोजनवत् । उभयं च शाखाशब्दरे- 
नोच्यते । सहैव रक्षाद्विष्छिद्यादियते परिवासने । न च विभ- 
ज्यत । तस्मादुमयमयुक्तं छ्दनदीतिपुषपक्षः 

सिद्धान्तमाह-'उभयमपपि(र)' न पयोजक(र)मग्र मरं चः 

किः तवग्रपेव । कथ {मूकतः शाखां परिवास्योपवेषं करोतीति ष- 

रिवातयतेः प्रधानभूता शाखा द्वितीयास्ेयोगादतो पृरखाधिकर- 
ण छेदने श्षाखायेम्(द) 

अ यपरे? । यदि परिव।सनमात्रमिह श्रूयेत ततः शाखाश्ष्देन 
ममूलमग्ं निर्दिश्य द्वितीयया परिवासनष्चुपया्थं विनियुज्येत ! 
रीं ० 

(८ १-५ ) इ० टी° १० २१। 
( २) भ्र लेखमुद्रितदुप्टीकायुस्तके "वेषम्याव्इति पाठोऽस्ति । 



^~ त ज यो मम अकमक 

-ठेदनत्य शालाभयुक्तताधेकरणम् } चतुर्थोऽध्यायः । रर 

मूराधिकरणकन्तु परिवासनमत्र श्रूषने । न च मूलस्य भृषतः 
परिषासनं सम्मवतीयग्रपर एरय शाखाशम्दो मृरिशिष्ठं छ. 
द्नमग्राये करोति । एवं च मृरस्याप्यग्रायेमेब इक्षाद।च्छेदन- 
माहरण च । न ह्यनाहूते मूले मुरुतः परिवासनपग्रस्प सम्भ- 
वति । तेन छेद नपाहरणं मूलं तदधिकरणं च परिवासनं स. 
पग्रायेमेतर । मूलं त्वग्रमयुक्तछद नाजुनिष्यन्नं युपशकलमिवाज्जना- 
यं कपालोपधानाथघ्ुरादीयत शत्यपयोजकापिति । 

ननूपवेषस्यापि द्ितीयानिष्श्षः सपस्त्येवेति कथं परिता. 

सनस्य तादथ्यं न मव्तीत्यत आह ---उपवेषपिति या दिषीय 

सा करोतेः न परिवासयतः । तस्पाज्नोपवेषार्थं छदनम् । आह- 

उपेषे करोतेः कथेतय। धतीयमाने(१) भ।्यमाने “ईनरत्(२)) 
मूल“मुपत्रेषं निवत्तेयति(३)" करोति कपेणो हरुपतेषस्य भान्पमा- 
नत्वात् करणाक्ाङ्क(यां परककेतमूकं करगत्ेन सम्बध्यते । कथ. 

पितिच्छदनादिकेतिकतेन्यत। गष्रते(४)' । यथा खरं करोतीति 
पूवेपल्े' जोषणादीनां प्रकृतानां प्रहणपुक्तं न च तदत् निराकरणं 

भवतीत्थाह--(५)"तत्र कारणान्तरेण युपश्चञ्दस्य रक्तणापमङ्गेन 

(स्वरोर्माबनां परतिषिद्धयोषाद।नार्थः करोतिरित्युक्तमिह(६) त- 
त्कारणं नास्ति । येनोपतेषभावना निषिध्येत। "(ॐ)तस्पादूभयं 

प्रयोजकम्'- 

उच्यते । स्ववाक्योशचरितेन युपश्चम्देन येतिकर्सन्यत। ल- 
हयते(८) सा वाक्येनेव स्वरुमम्बन्धिनी?त्येवं पृवपक्षस्तत्रश- 

अ षीं अवन न्कन्यः = ~> => = -------=-=-~~ --- --- 

( १-८ ) द° टी° ए० २१९। 



१९२५ तैन्धरने- [ पादः २-सष्रम-८ 

द्धतः । इह स्ववाक्ये नास्ति यूपस्थानायपदं यदितिकतेव्यतां 

कक्षयेत्। 

नतु अत्रापि क्षाखापदमस्ति तेन कक्षिताक्षाखासम्बन्धि- 

नीतिकतठ्यतावाकयेनैवोपवेषांगें स्यानेत्याह--“मुरतः शाखा- 
परिवस्यतिसमाप्तमिदं वक्यमुपवेषं करोतीत्यपि समाप्तप्(२) । 

ननु परिवास्येत्यनारूवातं कथं वाक्यान्तरमत आह-'मृर- 

पिकरणेन छेदनेन शाखां निष्पाद्यान्यदपि क्रियान्तरं करो- 
ततियेतावत्(२) गञ्पते । तनेते भिन्ने वकंपेः पूवेवाक्ये मृरा- 

धिकरण छदन वाक्येन ज्ाखायमर्'(३)। यद्यपि पतं कछ(न्तलावु 

क्रियान्तरमपेक्षत इति इत्वा न वारकियभेदो भुखुयस्तथाऽपि क्रिया. 

द्वयं तावत् स्वकारकविशिष्टं प्रतिपाधत इति वाक्यभदामिधानं 

तश्र परिषासनसम्बन्धितया भुखूयमेव स्वाथेमभिदषत् श्ाख।- 

पदं न ठक्षणयेतिकततेव्यतायुपवेषकर्णायेतवा प्रतिपादयतीति- 
शाखायेमेव तत् छेदनम् । 'उपृ्रेषस्य(द)' तु (स्ववाक्ये छेद 
ना(४ोदिकाथा ((५)हतिकचेन्यताया अश्रवणंत्(दै)' । 
यदि परं ((ॐ)प्रछेता स्वात्", तवबयुक्तपिस्याह~-तत्र शालाया 

धाक्येनोपवेषस्य(८) प्रकरणेन प्रकरणं च दुं वाक्या"दि- 

सतोभिपरायादाह भष्यकारः-उमयसम्बन्ये विरोधः, विरो. 

( १-८ ) ड° दी प° २९। 
( ६ ) भत्र भुदितटुप्टीकाश्रन्थे (अश्रवणा"दिस्यस्य स्थाने भव. 

गादिश्व्येक पाठः । | 



३-ठेदनस्य सालाभयुक्तताविकणरम् } चतुथौऽध्यायः । १२५ 

घे च वाक्यं १रगाद्बरछायः(१) | 

"अथ सन्निहितने!स्यादि भाष्याथंपाह-'अथान्येन प्रयु(२)- 
त्तं मुकं ग्रहीष्यते उपवेषं करोतीतिकिमग्नाथेपरिवासनानुनि- 
ष्पश्ं यदिदं मृडं तदिति । (तथा सति परकीयलादप्रयोज- 

कं १८३) पद पासुवत् । अथात्र व्यवाहितकरपनया वाक्येनेव परि. 
वासनस्योपवेषायेतवं सिद्धयतीति चोदयति-श्वाखां परिवास्य मू- 
(४)लादुपवेषः अग्रे वस्सापाकरणार्थ, परिवासनमात्रमत्र विधीय- 
ते, न मृराधिकरणम्। मूकतः शब्दस्तुपवेषं करातीत्यनेन सम्ब- 
ध्यते। तेन मूरग्रयोरुभयोरपि द्वितीयान्तश्षाखाशम्दनिर्दिष्टयोरङ्ग 
परिवाक्तनमिति-- 

दूषयति- एतदपि न घटते । अयवाहितकरपनयाऽशवुतवा- 
क्यकरणमवैदिकं स्यादतो वाक्याप्पात् शाखायपेव छेद- 
न (पोमग्राथपित्ययेः । अप्रस्य हि भूरतः परिवासनं भ- 
वति न मूस्येति । शाखाशब्देनाग्रस्येवाभिधानात् तदथंमेव 
परिवासनमित्याह-'शखाशब्दश्च यावदाच्छन्ना तावर्छमृखायां 
वतैते । छिन्ना चेदग्रे वतते भूकादयेति(६))। तेन परिवासनादू- 
ध्येमग्र एव ्राखाध्यवह।र। चद थमेच १२सनम् । मृकयुक्ताया- 
स्तुपारेवासनेन श्षाख।त्वनाश्चा्त।दथ्प्रंमतुपपन्ने परिकासनस्य । 
तस्माच्छखाप्रयुक्तं छद नम्(ॐ)" । “अथापि मूर श्ाखारशब्दो 

# 

(१-२) काकश०. पु9 ४७७, द्यु 41. 09 २२। 

( ३-७ ) ड टी° प° ९९ । 



१६ लन्धरले [ पादः २-सूत्रम्-९, 

भवे(*)गदिस्यादि भाष्यायेमाह--“शाखाप्रयुक्त चाग्रोधनानीतं 

च(२)' । यथपि मूढं शाखाशब्दे नोच्यते(३) तथाऽपि मृरपरि 
वासनेन सस्छृताश्चखा कायंयोग्यान तु मूढे शाखा मव- 
ति(४)' । श्षाखाकायेयोग्यं न भवतीस्यथेः । कत इत्यपेक्षायां 
भाष्यं १ठति-अभुरपरिवातितत्वात्.५)' । ` तथच - भूरे अ- 
च्छिननत्वादित्यथेः(दै)' । भूकतः परिवाषनं हि शाखासस्का- 
रः श्राखाकायोणामङ्गम् । न च भूतः परिवासने मूरस्य स- 
स्भवति । अत आह धूत्रकारः 

श्रत्यपायास्च ॥ ९ ॥ 

श्वाखाश्चतिः(७)' शाखशब्दः छिन्नायां सयां “पृरादपे- 
तीस्यथे!(८)' । "तस्मच्छाखाकायेषु (९) न पङ ग्रहीतन्यम्ः । 
अमूपरिषासितत्वात् । यथेव भूतं तदर्थं परिवासनम् । तस्मा- 
दग्रा परिवासनम् । तत् प्रयुक्तपितिसिद्धम् । 

( १) अयं ग्रन्थो मुद्धितक्लाबरभाष्ये नोपरुभ्यते। 
( २) पष ग्रन्थो सुद्ितदुष्टोकाग्रन्थे नोपलभ्यते । 

(३ ) ० री° परू०२२। 
(४) अत्र मुद्विवपुस्तके "न तन्मूल"मिति पाडठः। 
( ५) पष प्रन्थो सुद्रितभाष्ये नोपलभ्यते । 

( ६-८ ) इु० टी° प° २२-२३। | 

(९ ) अत्र भुवितपुस्तके श्रालाकार्येषु" इत्यस्य स्थने ` शाला. 
थेषु, इति पाठो दूश्यते । 



४-शालाप्रहरणस्य प्रतिपत्तिकमेताभिकरणम् ] चतुर्थोऽध्यायः । १२७ 

४. शाखाप्रहरणस्थ प्रतिपत्तिकमेताविकरणम् । 

( पूेपक्चलखचम् ) 

हरणे तु ज्होतिर्योगसामान्यात् दरम्याणां 
चाथेशेषत्वात् ॥ १० ॥ 

. यदुक्तं पौणेमास्यां शाखानोत्पाधरेति तन्न यथप्युपवेषार्था नो- 
र्पाध्या तथाऽपि भस्तरग्रहर णा्सुत्पाद नयैव । तदपि हिशाखा 

याः प्रयोजकमेव । सह शाखया परस्तर प्रहरतीति तदङ्गत्वेन वि. 

धानादित्येवं पवाधिकरणभ योजनाक्षेपेण वान्तरसम्बन्धः । 
नञु प्रस्तरस्य याजं प्रति गुणमवे सत्यपि प्रहरणं प्रति 

प्राघान्यात् सह भावेन प्रस्तरतुद्यत्वावगपात् तद्देव शाखापि भ्र. 
तिषादयेव कथमेकान्ततोऽस्या मुणमाव इत्याहेक्याह -'तिपकारः 

सह मावः । एकस्तावत्(१)) भकारः “उभावपि प्रधानमृतौ!(र) । 

यथा-देषदत्तो यङ्गदक्तेन सह पृजयेतञ्य इति दाषपि पूजनं प्रति 

प्रधानभूतो । (अपरः(9)' पकारो द्वावपि गुणमूतौ। यथा- 
देवदत्तेन सह यज्ञदत्तः दिविकां बहतीति। (अन्यः(*)' पकार "एकः 

प्रपानमूतः (५) इतरो गुणभूत इति! । यथा-ऋतिविगूभिः सह यज- 
मानः कतुं करोतीति । तेनेहापि सह मावे सयपि प्रस्तरस्य पाधा 
न्यं शषाखायाश्च गुणसं नानुपपन्नपिति । तत्र परहरतेर्यागात्मक- 
त्वात् श्चाखायास्तन्न गुणभाव एव युक्तः । प्रहरणमत्रहूपत्वे हि 

` तश) इन्यीन्पृररर-३।. , 
(.४-५.). ° टी ° प्र० २३. 



१५६८ | लन्त्ररते- [ पादः २-सूत्रम्-१०. 

तस्य पह्वियपाणमस्तरपधानस्वात्तनुरयत्वेन कश्षाखाया अपि प्रति- 
पाथत्वं स्यादिति तदर्थं यजतिर यमिति प्रतिपादयति-धक्तषा- 
केयेन भस्तरं(१) प्रहरतीति! भस्तरप्रहरण विनियुक्तः क्तवा. 

क्येन(२) भरस्तरं -भकाश्चयति, नापि प्रहरणक्रियाम्' । यथपि यद्. 

नेन हविषा क्षास्त इति सन्निहितामिषायि पदं प्रस्तरमभिधत्ते त- 

थाऽपि न सकष्स्य तत्पकाश्चकत्वपस्तीति । भवितव्य चव. 

तीयाश्चुतिविनियुक्तस्य सकङस्योपयोगेनत्याह - वतीया 
शाचावह्यमुच्ारपितज्यो मन्बः(३)' । सकल एव क्रियायास्तत्स- 
म्बन्धिनो वा 'पकृश्चकत्वेनोपकरोति(ढ)' । न चनेन क्रिया 

वा प्रसिद्धा तत्सम्बरन्धी वा प्रस्तरः भरकराइयत इत्युक्तम् । "तस्मा. 

यदनेन भकश्यते तत् क्रियया प्तम्बध्यते। तेन चायुरा- 
दीनि फलानि भक।इन्ते । इष्टाश्च देवता: । अत आयुरादीनि 

फटठान्यस्याः क्रियायाः । अग्न्यादय देवताः । न च द्रव्यो. 

देशमन्तरेण देवता भवन्ति, न चायुरादीनि यागमन्तरेण फला. 
नि भवन्ति(५)। न हि प्रहरणपात्रस्य सस्कारक्मणः कबन्धो 

युक्तः । यस्थान्न द्रव्योदेशमन्तरेण देवतान्वयः (तस्मासस्तरः 
भरतिपा्यमानोऽपि(६) द्रन्यतां पतिपथते, उर धवत् । यस्मा- 
द्ग्यादयो देवताः प्रस्वरश्च द्रव्यमायुरादीनि च फरानि, (त- 

स्पात् द्रञ्यदेवतासम्बन्धेन यजिषातुरनुमीयते फकवान् । हर- 

तिस्तु(9) शरुतेऽप्यदिवक्षितो निषेतिवत्" । एवे परहरतियेन- 

( १-७ ) द° री° पु० २३। 

( ५ ) अस्य न्यायस्य व्याख्या व्रथमवादलस्थरिष्पण्यां वशटव्या । 



४ -शाखामहरणं प्रतिपत्तिः ] चवुर्थौऽध्यायः। १२९ 

तिरितिसिद्धे पएृतेपक्षमाह --“¶ह' (९)यामे ' सहभावे(र) श।खा- 
प्रस्तरयोः श्रुते यक्तृतीयानिरदिं४३)' शाखाद्रस्य तस्साधक- 
तमत्वेनेव सम्बध्यते । भमाणान्तरेण भाधान्यस्यानषगमात् । 
(४)यस्य हि परमाणान्तरेणः यामे प्रति भ्रधिन्यमबगतं त. 

दि(५)/ह वृतीयान्तमपि (क्रियां (&)निवत्तयदात्मा्थपेव निबे- 
तेयतीति' शक्यं वकतुषू । 

तद। हि-यय। शाखा भरहियते तया सह प्रस्तरमपि धरहरेदहि- 
तिभाषान्यापरिञ्यागेन दतीया व्याख्यातुं शक्यते । अपाप्तितु भा 

धान्ये तदनुपपत्तरेवं वचनं व्याकर््तव्यं यत् भरस्तरं परहरन्तीति 

प्रस्तर साधनक यागसुदिश्य तत्पहश्चाखयेतिश्चाखासारिस्यं तद 

स्वेन विधौयते | शाखया सह प्रस्तरेण यजेतेति । ततश्च सह- 

योगे विहितयाऽपि तृतीयया करियाङ्गस्वमेबोपदिश्यत इति साध. 
कतमत्वेनेव वृतीयान्तं सम्बध्यत इति युक्तम्। नरिवियं करणे बु- 
तीया सद्छब्द श्रवणात् । 

अन्ये तु सहशब्दाविवक्षया करणततीयमिष पूवपकषे व- 
णयन्ति । 

ननु सहभावात् दयास्तुरयस्वावगमात् कथपेकस्य पाषा- 

न्थमितरस्य गुणत्मत आद--क्रियानिटे्तौ च (७)सहमा- 
व उपपथतेः । उपात्तक्रियाविषयं हि साहं यनिश्वात्र प्रहरति. 

नोपासस्तेन प्रहरणं परति भरस्तरस्य प्रधानस्यापि यनजिक्रिया- 

( १-७ , द° टी ° पु० २३ 
१७ 



१३० | लन्घरन्ने | पदः २-सूत्रम्-१०. 

निर्शकसव मस्सयेवेति तेनांशेन सादित्यमिति 

ननु किमत्र वैतीयोपन्यासेन १ विभक्षयन्तरेऽपि हि भूतमव्य- 

न्यायेनैव(२) श्चाखायाः प्रहरणाङ्गत्वं सेत्स्यतीयत आह "यदि 
तृतीया न भ्रूयेत"(२) रिं तु बिमक्तयन्तरं पस्तरेण सह शाखां पह. 

रतीति । ततःसष्टमावो नास्तीति ¶्यागं निष्वादयस्यपि'(३) शाखा 

परतिपस्य(४ोथा स्यात्मतिपाधया स्याश्सस्तरवद्र"(५) । पस्तरस्य 

हि दितीयासंयोगाद्यागांशे गुणभूतस्यापि प्रहरणा परति पाधा 

न्यपरसिति तद्वत् । 'अत(दै)आह' भाष्यकारः-(७)"सह योगे यत्रतु 

तीया, तस्य गुणमावो, यत्र द्वितीया तस्य प्राधान्यमिति कता 

थां सत(८) शाखा 'भतिपाद्यत इति(९) चेत्'-न खद्वेकस्या- 
नेकगुणभाव उवित इति । उत्तरं तन्न । कुतः-दरषपूगमास- 
यो१(१०)रुमयोः श्रकरणे श्रवणात्, (१) उभयांगमिदं सह शा- 
खया भस्तरं प्रहरतीति । ततः किमत आ!ह--"पौर्णमास्यां 
न(.२)परतिपत्तिः, श्ाखायास्तत्राहृताधेत्वाद्, गुणमावस्तूष- 
यत्रापि समवतीति । भस्तरस्ुभयज्रापि कृतारथ^(१३)स्तेन 

( १) अस्य न्यायस्य ध्यास्या प्रथमपावस्थरिष्यण्यां द्रष्ष्या । 

(२) ० टी° पृ २२ 
( ३-दे ) ० टी° परऽ २२-२३। 

( ७ ) शाषर० प° ४७७, दु० डी° प° २३। 

( ८-१३ ) द° डी° पू० २३-२४। 



४ - शाखं प्रहरणं प्रतिपत्तिः | चतु्भोऽध्याधः । १२१ 

[अ तस्य प्रतिपत्तिः, न सेवं शाखाया इति। एतचातिशयाषुक्तम्। 
छेतायोया अपि बेन गुणभाव उपयादित एव । त्तस्मा(१). 
त्र वृतीया' शालायां 'साऽत्यन्तसाधनमृता । न चैकत्र. 
(रेोपात्रास्यायां भधानमूताऽ्परत्र (३) पोणेषास्यां शुग 
भूते(४) ति युक्तं विवक्षामेदाव्(५) वैरूप्ापक्तेः । 
तस्पादुगुगमुतेव ज्ाखा'(६) । 

( सिंडान्तमृत्रम् ) 

परतिपत्तिवां शब्दस्य तत्मधानत्वात् ॥११॥ 
(हरतो यद्युभावपि तुर्यौ ततः(७) महमत्र उपपश्ते' । 

यद्यपि सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहतीर्यत्र परहरातियंजातिरभिहितस्त- 
यापि सह शाखया प्रस्तरं प्रहरतीत्यत्र प्रहरणमात्रं श्रूणते । तेन 

तदेव प्रति तुस्यत्वं सहमावेन प्रतीयते| भ्रस्तरस्यचतत्र 

प्रतिपत्तिरतः कश्ाखाया अपि"(८) प्रतिपत्तिरेव । यदि प्रतिप 

तिस्तहिं सह श्रखया प्रस्तरं प्रहरतीति किमुच्यते शाखां प्रहर 

तीञेबोरयतामत आह -त्तत्रानियतकङे प्रहरणे परति सह प्रहर. 

तीति बिधीयते(९)। शाखां पहरतीर्येताबता हनियतक्ाकं पहरण 

भराप्नोतीति पस्दरक।ठे भरन्तं सहे प्रहरतीति विधीयते । 'एव(१०) 
सति वेदिबिरेचना्ं परतिपचे"रपेक्षितत्वान्नादृष्टकरपना कता!(११) 

भवति । प्रहरणा गते स्वश्टे करप्येत । न हि प्रहरणेश्ा 
------- --~न ~= ~ 

हि (१-८) द° ी० प° २६-२४ 

( १९१ ) दु* दी प° २४। 

पीर 



१३२ ` तन्श्ररतरे [ पादः २-सूत्रम् ११. 

क्छ शि 

खाया धृष्ष्पपपि कं चिददृष्ठपस्ति | यदि तु भस्तरपरहरणकाले 

शाखाप्रहरणं विधीयते तहिं भस्तरेण सह ॒प्रालां प्रहरतीति 

स्यात् । नतु सह शाखया प्रस्तरं प्रहरतीति तत्राह-'अतो न 
विग्रक्षिता वृतीया!(१) । यदा हि सहशम्द।त् दष्टयत्वाच परति. 
पसिरितिस्थितं तदाथादविवक्षिता वतीया । ततख्दन्पा(२). 

द्वितीया कक््यतेः । प्रस्तर पित्यपि दिताया वतीया रक्षगार्थैवे- 

(8)त्याह --(हियम।गयोश्र यजिह्ठातकाङं तदितरस्य।(४)नि- 

तकारस्य "काकं पयच्छदरस्तुतो गुणभूते१(५) । कथं पुनस्तदि- 
तरस्य कटं पयच्छतीत्याह-- "क्रियाया स्तुरयत्व्रात्"(&) । तुरष - 

क्रियायोभिनोहिं य एकस्य कारः स एवतरस्यापि मत्रतीति । 
र्तरश्चान्न निज्नोतक।ङ'()स्तेनासो शाखायाः काठमद्।- 
नेन गुणभूत इति तवापि तुत्तीया द्रष्टव्या । तेनायपथेः - प्रस्त 
रेण सह कश्षाखां प्रहरतीति एवं पभरतिपत्तित्व साधनेन पयेवसि- 
तेऽधिकरणे प्रतिपादध्यापि श्षाखा परस्तरवद्यगे गुणभूता उतनेति 

जिङ्घास।यापाह--'अनयाोश्च प्रहरण(८) एव साहित्यं नानु. 

मिते यागे'। कुतः (९)शाखायास्तत्राश्रत्रणात्?। न हि यामे 
कषाखा श्यते । न च श्चाखाप्रहरणस्य चरक्त्ाकोऽगं यतो मंत्र 

गोरेवतापरात्तिः स्यात् । | 

ननु पयक्षपेष सूक्तवाकाय प्रप्तरव्त् शाखाऽपि 
प्रहियते तत्कथमसो न यागमाषनपत ` आह--श्त्यस्तेण 

( १-६ ) ई टी ० प° २७४ | 

(२) अत्र मुदितपुरतके अनया, इति पाठः । 



५-निनयनस्य प्रतिपतचिकमेताधिकणरम् ] चतुर्थोऽध्यायः । १६३ 

परदीयमानेऽपि भदाने'(१) क्रियपणेऽपि भवथा यैत्राबरु- 
गर) ग्रहे पयसा पेत्रावरुणं श्रीणातीति विहिते संस्करे 
भिश्रीभूतं (वयः प्रयक्तेण हूयपानपपि न यागक्ताधनं*(३) 

शक्यं हि सह परक्षिप्यमाणयोरप्यकवन्ने मितरदेवतायै मनसा 
संकरपयितुम् । “एवं शाखा प्रहुरतिना सम्बध्यमानाऽपि(«) 
हि शे कनि क 9 

नेव यागस्य साधिकेतिपिद्धम्' । 

५-निनयनस्य परतिप्तिकर्भताधिकरणम् । 

( पूवेपक्षष्ठश्रम् ) 

उत्यच्यसंयोगादमणीतानामाज्यवद्धि- 
भागः(५) स्यात् ॥१४॥ 

शुद्धा ः"(&) केन चिदपि प्रयोजनेनापयुक्ताः श्रणीता उ- 
[ त्पन्ञाः । कैपथ्याीभिङाविण्यो (७)वाक्यद्रयेनमणीतामिहै्बींषि 

सयौति। अन्तवेदिपरणीतानि नयतीतिचानेन 'संयवननिनयने 

भरपोजने भरति नीयन्ते,(८) । तेनोभयायेरवा(९)द्ु मयपयुक्ता 

इति' ॥ 

नञ पयवबने तृती यानिर्दक्षाव् युगमाबः' (१ ०ेपनीतानापत 

( १ ) टेखपुस्तके "प्रदाने, इति पाठो नास्ति । वि 

( २-१० ) द° टी० प° २४। 

(५) भुद्रितदुर्यीकाश्रन्थे 'विमाग'स्थाने भविकार इति पाटः । 

( < ) अत्र “न तूमयप्रयु्ा" इत्यधिकः पाटः पाटङ्नाखीयपुस्तके । 
ध्रयोजने, इति पाठो लेखपुस्तके न दश्यते । 



१६४ तन्छरन्न [पदः २-तुत्रम्-१४. 

स्तदेव परयोजक्म्रू (निनयने तु दितीयानिर्दशाव पाषान्या(१). 

मासां न च गुणेन पधानं म्योक्तु शरक्यामत्येप योजकं निनयनम्- 
(उच्यते । वचनान्तरेणाःन्यन्र श्ेषमाे(२) पृते मवग 

ते"(३) सति १श्च(दन्पत्न सषागे सति भव्रति प्रतिप. 
त्तिः,(४) । तत्र हि द्रभ्यं कृतां भवति "वथा स्वि्टकृत्'(५) । 
तत्र हि सकङश्य पुरोडाशद्रव्यस्पात्रेययागायंस्य सतः पथात् 
खिता संयोगः छताथस्य मवरीतियुक्त। प्रतिपत्तिः | तथा 
च प्रतिपत्तिरक्षणं करिष्यते--उतपत्तो येन पयुक्तं तत् तदर्थ 
शरतिहतुस्वात् तस्याथोन्तरगभने शेषत्वात् प्रतिपत्तिः स्थादिति । 
इह ॒तु्पत्तं प्रयोजनासयुक्तानां परस्परानपेक्षेग वाक्यट्येन 

नोभयत्र विनियोग।ज्नेकत्रापि कृतायेस्तयोग इति न प्रतिपत्तेः । 
किं च केवलं (्यवनार्थानां च तावतीनमेवर प्रहगं (ई)पराप्नो- 
ति, यावतीभिः संयवनं निषाधते, कुतोऽन्यत्र पतङ्गः, । तेन 

केवलसंयवन येते तत्रैव क्षीणानां न नियमन प्रतिपत्तिः संभ 
वतीति उमयप्रयुक्तामिः(9) उमयं निवेतेनीयम्' । तत्र युक्त 
मधिकानां ब्रहणमर् । तस्पादुभवप्रषुक्ता इति । 

नन् त्पस्यसयोगादाज्यवद्विभाग^(८) इति दूज्रव् घौ. 
वस्येवाञ्यस्य प्रणीतानां सवोयैस्वपातिङानं गम्यते तत्कथ- 
युभयायेत्वधठुच्यतेऽत आह--वोया इति पक्षो न(९), इतः, 

(१-९) इन्सेण्पृण्रध। = 
(७ ) अत्रलेशपुस्तके.उमयगप्रयुकासु ` तमयं निरषस्यं+मिति पाटः । 

(८ ) मी° षु ९४। 



५-निनयनस्य प्रतिपत्तिकमैताषिकरणम् ] चतुर्थोऽध्यायः । २३५ 

निष्पमाणकत्वदे? । तज परमागस्यामावात् । 

नलु भ्रमाणे प्रकरण स्यादत आह~-श्रुतचक्येना!(१)ा- 

“सम्बन्धे विशेषं प्रत्यवगते प्ति परकरणादश्चत(२) सर्वाङ्ग. 
त्व करप्यम्'- तच्चायुक्तम् । 

किं च करप्यमानेऽपि(३) प्रकरणात् स्वाथे सयवन 
निनयनयोरपि रकरणसम्बन्धात्त्र(४) चान्यत्र च पराप्ताः" प्रणी. 

ताः श्पुनः'(५) सेयवननिनयनयोग्व॑चना'(६) द्न्पेभ्यः प. 

रितेख्यायेरन् । त्मार्सव्रायेषलतो दुश्छिष्टः"(७) । 

( सिडान्तसुज्रम् ) 

संयवनाथानां वा प्रतिपत्तिरितरामसां तसधानत्वात्॥ १५॥ 

(ृतीयासामथ्योस्घंयवन।येतेष'( 2) । निनयने तु द्विती. 
(गि 

याश्रुत्या तासां सयवनेन कृतार्थानां प्रतिपत्तिः । 

यत्तु परस्परानपेक्षतवात् वाक्ययोनेकसंयुक्तानामितरसं- 

योग॒ इति तदयुक्तम् । निनयनं त।वव् द्वितीयाश्रतिसाम- 
चे 

थ्यीद्पां संस्कारकमेवावगम्यते । तश यदि कथं चिदप्यषां 

प्राधान्यं सकतुषस्ष समवति ततोऽन्यथा क्रियेत । संभवति तु 
"~> न क अन [1 ति क्क ("णीये 

( १-२ ) अश्र लेखपुस्तके श््तवाक्ष्येनापां सम्बन्धेऽषगते भरकर 

णादश्रतमंगस्वं कर्प्य'मिस्थं पाठे दश्यते । 

८ ३-७ ) द° री° षऽ २४। 

(८ >) द° ढी प° २५। 



१.६६ लन्धररन्ने [ पादः २-सूत्रम्-१५. 

तासां सयवबनोपयोगित्वात् सस्कायैत्वमिति श्ुत्यवगतसंस्कायेः 
त्वापिध्य्ं संयवनसम्बद्धानां निनयनमिति गम्यते । उत्पततो 
येन संयुक्तमित्यत्र तु मतिपा्तरुक्षणे भदशंनायेभुस्पत्तिप्रहण- 

मन्यत्र कृताथानामन्यत्र गमनं प्रतिपत्तिरययथः । 
यत्तु तात्रतीनापेतर ग्रहण प्राप्रोतीत्युक्तं तत्राह--न चता 

वन्पात्रं शक्यप्रुपकल्पयितु, पकष्पाभिद दरन्यमवश्यमतिरिख्यते । 

तस्पादतिरिक्तस्य प्रतिपत्तिः । न त्वतिरेचयितवग्यतितिश्षाल्ल- 

भस्ति(१) । यदि क्तिरिक्तात्पत्तिः शाङ्ञीया स्यात्ततः पतिप- 

शय्यं द्रव्यं नोस्पादयितन्यमिति निनयनमथेकपे स्यात् । न 

त्वेतदस्ति । 

ननु यदि तात्रन्मात्रमुपकरपायितु न शक्य तथा सत्यख गर 

हतां किमित्यतिरिक्त श््तेऽत आह-'अतिरे कड्च।३इयम्भा- 

बी'(२) । कुतः “असर्पे हि गृह्यमाणे प्यत्रनस्याकरतत्वात् पुनः 

प्रणीतानां संस्कारः कत्तेव्य इति गोरवमापथ्ेतः । पात्रासाद- 
नानन्तरं विहितस्य सस्कारस्य सयवनकारेऽनुषटठानात्करपस्रेषाच 

प्रायश्चित्तं'(२) प्रसस्पेत । तस्माद षिकानां ग्रहणात् संयवने छ 
तेऽव शिष्टानां निनयनं भरतिप्तिरिति सिद्धं न प्रयोजकत्वम् । 

ये तु प्रयोजनत्वाविदाषेऽपि श््टाद््टयोशष्टमेव प्रयोजकं 
संगिरन्ते तेषां चयवनस्य हविरुत्पादकत्वेन श्छायेत्वात्तस्यैव 
पणीताप्रयोजकत्वम् । निनयनस्य त्वयेकम्पेत्वेऽप्य दषटा्थैतान 

(१-२) दुन्ीन्षृ०२। 
( ३) अश्र रेखपुस्तके “क्रमान्यस्वे च प्रायश्धिष्त,मिति पाटः। 



६-द् ण्डदानस्या्थकमताधिककरणम् | ननु तुथां ५६५: १ है 4) 

प्रणीताप्रयोजक्ृसं भरसञ्यत इति व्यं प्रतिपत्तिल्वताधनमि- 

त्यनारभ्यापदमाषेकरणं स्यादिति। 

द दण्डदानस्यार्थकमेतायिकरणम् | 

पूवेपक्षखुचम् 

प्रास्नवनमेत्रावरुणाय दण्डप्रदानं कृताथसात्॥१६॥ 
अत्राधिकरणे प्रयोजकाभयो जकलवं विचायेन्। अपिकरणा. 

न्तरे तु कृष्णविषाणायापपि । सोपरलिरिपमृतिपु तु प्रागातिय्या 

वदिं विंचारान्न पय।जक्रपरयोजकलवं विच।पेते । यथपि नियम. 

विधिच्युत्प।दने फलतः प्रयाजक्रापयाजकतरपस्ति तथाऽपि 

सोमलिप्तादिश् बहुषु नासनीस्याशंक्थ सर्वषां भगनिपाह--द( 
नस्य मैत्रावरुणः प्रयोजकः) | कृष्णव्रिपाणा तु न १।सनं 

पय)जकप्। (कृष्णविषाणा चालान प्रतिपाद्य '(२) इत्युक्त भ. 

तिपर्तिपसंगेनोपरितनी चिना(३) । $ सोपित्तानापत- 

मृथगमनं परतिपत्तिरतायकरम्मेति । | 

नन्यत्र परयोजक्ापरयोजकलमेव समवति । अक्र 
म्मेत्वे परयाजक्गं प्रतिपत्ति तु नति तत् क्रिपेतिमामागक्री 

सगतिरुस्थत- । 

तदुच्यते नात्र प्युक्तिविच।रः सम्मवरनि। अर्थकम्पसरेऽपि हि 
ज 

याक वचह् तापर तनतिब्रधपल्यतरयन्ता -यधामवनन्र 

व 9 क गि किणि 
--~- * नकिष = > ज == ०० न ककन => = क > - => >~ कमन ७ = 

( १-३ ) द° दी ° पृऽ २५ । 
४९ = 



१३८ तन्रन्ते [ पदः २-सूत्रम्- १७. 

म्मलातषोपवापवदप्रयोजकमेवाभृयं सोपलिप्तानां तद्धारणं तु 
भूतसयोगाश्रयणात् प्रयुञ्येत । तत्तु प्रतिपर्यापि प्रयुज्यत 

एत्रेदयुक्तम् । अतः प्रासं गिक्येव सङ्गतिः । तत्र प्रतिपत्तिरिति बदता 

ददे शाथौवमृथश्चति(२)'रिव्युक्ते ददेशत्तम्बन्धावेः देचमपङ्गा- 
द न्योऽपि देश्चः(२)' समादिरमनाप्ि नविपरिवत्तेमान(३)।स्त. 

स्समानन्यायश्च काकः कर्त्ताच चिरपते किमनूद्यते नियम्यते 

इति निथपप्रपङ्केन तथोत्तरे (४)अधिकरणे अव्रतरतां गुण 

सस्कारयोरपि नियम एवेतिः । संस्कारपसङ्खन च यागादिः 

निरूपणपित्याह-।करणद्र०प संष्ुवे(५)'दबधातादि"तेनः कर. 
भन सम्बध्यते" तह५ करणस्य पं नाख्पायते.६), की 

शेन व्यापारेण करणमनुष्टिते भवति" यस्य द्रव्यमवधातादिना 

संस्क्रियते । “इत्यनेन प्रसङ्गेन यागनिरूपणपायातमर । एवं जुहो. 

ताप) । अपि श्नब्दादूददातावपि । 

एवे सङ्गतिमुक्त्वा परस्तुतपरापिकरण व्याखूषायते । तत्र 

दिर्तायासंयोगाध्जमानषारणेन च दण्डस्य छृतायत्वात् रति. 
परिरेव तैत्रावरुणाय दानामिति पृ्पक्षः स्पष्टः । 

( सिखडान्तखश्रम् ) 

अथैकम्मं वा कत्तसंयागांत्लग्वत् ॥ १७ ॥ 

( १-५ ) द° री° प° २५। | 
( ६ ) भत्र मुद्रितवुस्तके 'रपमास्यायते, श्व्यव पाठोऽस्ति । 
( ७ ) द° ठी० प° २५ 

१ 1 1 1 ममम ययय 
माः पा काक क 



६-दण्डदानस्यायकमताविकरणम् ] चतुर्थोऽध्यायः । १३९ 

"दण्डो व्वाप्यमानः क्रियया शम्देनेव मेत्राव्ररूणाथे उष 
दिश्यते(१)' । सम्धदानविभक्त्या मेत्रादरूणस्य दद्ातिक्रिग।- 

कम्मेण। दण्डेनामिपेषेपाणस्य तमपि प्रति प्राधान्याबगमाह् । 

नयु दितीयाप्तयोगात् दण्डाथमेव दानं स्यादत आह- 

ध्या च द्वितीया दण्डमिति, साऽपि न प्राधान्येनेष्मितार्था, क 
तहिं न्याप्यमानतया(२)' । कुतः ? 'मेवावरूणो हि तन्न पध।- 

नभृतः(३)' । न हि द्ितीयायास्तादथ्येमथेः । किं तहिं साध्य- 
तापात्रं तत्र साध्वान्तराभावे तदेव परं साध्यं शेषि स्यादिषहतु 
पेत्रावरणस्य प्राधान्यमवगस्यते इति व्याप्यतापात्रमेव दण्डस्य 
न प्राधान्य, अत आह भाष्यकारः-'तथायुक्तं चानीपित- 

मिति दितीया भविष्यनीति(*)' । सकतुष्वऽपि तहिं किषिच्यनी- 

प्ितायदितीयैत्र नोक्ता किमिति नतर व्रिभाक्तिग्यत्पय इत्युक्त । 

तथ।युक्तत्वाभावादिति बत्-कथममावरः । यावता जुहातेस्त्वाः 

गविशिष्मक्षपायेते तदुपाधिकत्य।गाभिधायिसे वा परक्षिप्य 
माणानां त्यज्यमानानां वा सक्तूनापरस्त्यव तथागुक्तता। तस्मा 

च्छ<्द शाक्तिवे चेऽपमेवात्रोत्तरम्। यथा क्रियावाचित्वािशषेऽपि 

चरतिगच्छत्पोश्वङतिः कम्पनिष्रस्वेन करि यानमिधानादकम्पकः। 

गच्छतिस्तु तभि्ठक्रियाममिवृधत् सक्रमेकः; तथा जुहोतिस्त्या. 

गपक्षपवाच्यपि कमेनिष्ठुनया क्रियां नाभिधत्त इत्यकरम्पकः । 

( १~-3३ ) दु9 री प° २५। 

(४) शबर ० पू० ४६, दुग्टी०कु००२५ । पाणिनोयस् त्रम् ९-४-५ 

निः = = 
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ततश्च सक्तूनां कपकारकरवन सम्बन्धा्यागात् वृवोयार्थे द्विती 

यस्युक्तम् । यच्छतिस्तु सकर्मक इति दण्डस्यानीप्सितकपेत्वमभि- 

हितमित्यनवच्म् । उपसंहरति -"तस्पान्न दण्डः प्रषानमूतः(*)'। 
-ननु भतिपत्तित्वे दृष्टाथता स्वात्, मैत्रावरूणायतवे लद. 

छायं दण्डदानं स्यादत आह-न च दण्डदानपदृष्टाय, तमो- 

वगाहनादिषु दष्टायेव(र)' । कम्पे कुर्वाणस्य हि रात्रिभचारादिषु 
तमोवगाहनाव् धीदि निवारणात् । स्थित्वा चे प्रेषादि बुवाणस्पा- 
ऽऽम्बनत्वरादण्डन महान्मेत्र।वहगस्योपकारः क्रियने। तस्पात् 

दण्डस्य मेत्रावरुणः प्रयोजक इसग्नीषामीयविकारेषु निरूढप- 

यपु दीक्षाभात्रऽपि मैत्रावरुणाय दण्डधारणं कत्तेव्यम् । अत्र 

न दण्डधारणप्रयोजकत्वं पैत्रावरुणस्योच्यते । प्रतिपरथापि तत् 

पयुक्त्यविक्षषादिति तन्न तत्रोक्तमेव । अतो दण्डस्येव भरयोज- 

कस्तथ। चार्थे सपत्रषम्यमित्यन्न भ।्यकारेणोक्तं दण्डस्य मत्रा 
वरुणः प्रयोजक इति । 

९ __ 

कम्मयुक्तं च दशेनात् ॥ १८ ॥ 
"दण्डी मरषानन्व।हेति अनूधते(३)' दण्डितं, अतः (तेन 

भरचरतो "(४)दण्डपा्चिं दशयति । प्रतिपत्तिस्वे न तस्य धारणं 
~ --- -~ ~ ~तो म ज नोमनक ===> "० -नका नन ००७७ अधः 09. थ 

(१) डुर टी° पृ०२५। 

( २-४ ) द° री° पुऽ २५-२६ । 

( ७ ) अत्र 'दण्डं दर्शंयति यदि प्रतिपस्तिनं ' तस्य धार्णस्मवेत्' 
इनि लेखपुस्तकप।टः । 

( ७) मन्न मुदरितपुस्तके "दण्डे दशंयति' इत्येष पाटः । 
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मवेत्", दानपात्रेण कलतेव्यस्य कृनरवात् । (अथाथैकम्मे तत। 
्रियमाणस्य(१))दण्डस्यानुवाददशेन्ुपप१दययते इति परेण सम्ब 
न्धः । कुतस्तस्य धियमाणत्वपियाज्ञेक्याह- परकर गाव्ेश्चेषात् 

यथयक्क्रियते(२) मत्रव्ररुणेन (तत्त(३)"तपर्बं "दण्डसंयुक्त 

न(४) करै्पपिति हेतोः । 'तस्मात्सवेजर दण्डभाबादनुवादद 

श नघुपपयते(५)) । 

न्नन्वरुणाधिकरणे दण्डविधानयुक्तपुपसर्मनारथो त्िष्रीय- 
त(६)' इत्यनेन भाष्येण तत्कथपिह दण्डानुबादोऽभिषीयते । 

पूत्रापरविरोधो कषवं स्यादिति- 

“उच्यते-प्रकरणात्सवाय(9)' दण्डितं ्पाघ्ठ पेषनु 

वचनयार्निदिडपते(८)' उपसंहवियत इत्यथंः | "ए१(९)' 

सति (नास्ति(१०)' पृव्रापरषव्रिरोध(११)१स्तदेव व्यनक्ति 
'दण्डानुवादोऽपि घटते(*२) प्रकरणात् परापतिनिंयमतरिषा- 
ना(*३)'तदुपसञ्जेनाथंविधानमप्य(१४)'रगापिक्रणोक्तं ध. 
ठते एव । 

उपसंह्।र एवान्यनिरत्तित्ताम्या नियम इत्युक्तम् । न शत्र 

प्रकरणादनियमेन परेषानुबचनयोरन्यत्र च दण्डः प्राप्नोति यतो 
नियम्यत । कतु प्रकरणादविक्षेषेण पराप्यपाणो वचनेन पिज 

१ य (= --+ - ~ * " ~ ----- -- --- - -------~- 

( १५ ) द्रऽ टी पृऽ २६। 

( ६ ) अदङ्णाधिकृरणे भाष्ये पृऽ २१५-२२४ द्रष्ष्यम् । 

( ७~१४ ) टु०° ठी° प° २६। 
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उपसंहिथते । यथा पुरोदा्ं चतुधांकरोतीत्यनेन । तत्सिद्धं पैत्रा- 
वरुणः प्रयोजक इति । 

पूथांधिकरणे आरशाङ्कानिरासः। 
७-प्रासनस्य प्रतिपस्िकमेताषिकरणम् । 

(१)उत्त्त येन संयुक्तं तदर्थं तत्, श्रुतिहेतुत्वात् 
तस्याथोन्तरगमने शेषत्वात् प्रतिपत्तिः स्यात् ॥१९॥ 

अधिकरणान्तरं बा युक्तं पणगीतानां सयवनैककार्यत्वात्त- 

स्मिते कृतायेत्वा्निनयने प्रतिपत्तिरिति । इह तु क्रलवन्तः- 

पाति सकलं कण्ड्यने कृष्णविषाणया कायपविशेषादषः सर्वस. 

पापतिः भागककता्था विषाणा न प्रतिपश्य । अतः चात्वकेिषा 
सनं न भतिपा्तिः किंस्वयेकमांतः प्रयोजकं पासनं ङष्णवि- 
वाणाया इति परापेऽभिषीयते-दितीयासंयोगात् मतिपत्तिरेव । 

कृतायैतवं तु पमागपि। कण्डूयनसद्माबात् । पश्चादपि समधरतीति 

चेत्-को दोषः । न तु तस्य बिषाणांगं परतिपत्तिविधानात् दि. 
तीयाश्रया च सिद्ध प्रतिपत्तित्वं प्रासनस्य । तस्पाद् न प्रयो. 
जकं परासनपिति सिद्धम् । 

अथबोत्पत्तौ येन संयुक्तं तत्तद्थं॒श्चतिरेवुप्वात्तस्याथान्त 
रगमने शेषत्वात् परतिपातेः स्यादितिश्त्रे भतिपसिमाव्रगतन्याया- 

मिधानाव तन्पात्रमत्रोद।हरणम् । तथा चं परथमसूत्रेऽभिहित- 
0 कि 

(१) सू्मेतद्ुपूरीकाकारेन व्याख्यातम् । 
वा मय मन वयः य वमन 
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मिडापादि्रचत॒षोकरणक्षयुवाककाल मकष्यरूपरषकायाणापुतप- 
तां येन सयुक्तमियनेन प्रतिपत्तिस्वस्य स्थितत्वादिति । अ 
नेन हि सवेशेषकार्याणां प्रतिपत्तित्वपिहत्यमिति द्तितम् । 

ननु ठतीय फएवेषां परतिपत्तित्वं सिद्धमपयोजकस्वदिकस्मात् 
क्रियेरन् स्वेभ्यो वा कारणविशेषादिति-न । तत्र स्ेपदाना- 
धिकरण परयोजनपान्नकथनात् । तत्न कार्यापयोनिखात् संस्का 

यस्य छृतकायेस्य न पंस्काराहता = तस्मार्सवोः भरतिपसयो 
ऽथक्रम्मेति- 

अत्राभिधीयते--ङतकार्येऽपि दव्येऽस्त्ये्र प्रतिपत्ति 

बिशेषपिक्षा किमिदं देशान्तरं नयमुतोपेष्युर ययेष्टभरुष- 

योञ्यपिति तन्न प्रास्तनमक्षणादिपतिपत्तिविक्षेषनियपविधियुक्त 

एवान्पथानपेक्षितविधानपमगात् । न चानुप्यागित्त्रं प्रदिपत्ति 

बरादेव कृतस्यापि कयस्य तन्यूरोपे विपत्तिः कस्प्यते । त. 
स्मादेवंजातीयक परतिपत्तिकेति सिद्धम् । 

८ अवभुथगमनस्य प्रतिपसिक्रपताधिकरणम् । 

( सिद्धार्तसुश्रम् ) 

(१)सोमिके च. कृताथैतात् ॥ २० ॥ 
( पूषपक्षदश्रम् ) 

(२)अर्थकंम व।ऽमिधनक्षयोगात ॥२१॥ 
एकक कक क 9 क 1) ~~ ~~ 0 

( १-२ ) दश्रद्रयञओैतर् टुपरोकाकारेन व्याख्यातम् । 
~~न, 



[> 
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अवमृथशब्देन प्द्तस्य कम्मेणः श्रत्याभिषानादेशलक्त- 
णायाश्चान्याययतवात्तस्य चाथकम्पत्विन सिद्धस्य संस्कारकम्भै- 
त्वानुपपतेदितीयया च प्राधान्यावगमाव् कृतार्थानां सोपि. 
पानां दृतीयाश्चुस्याऽवमृथं परति गुणमेव युक्तमिति । 

( उन्तरपक्षसच्नस् ) 
(~ (२ £ | इ ए 

परतिपत्तिवा तन्न्यायतात दशाथाऽवम्रथश्रुतिः॥२२॥ 
(तेनावभृथं यन्तीत्यनेन सोमलिष्तावृथयोः सम्बन्धः१(१) 

पूर्वपक्ष 'विधौयते । तत्र सोमप बावभृथाथपवध्रथो वा सोम 

रिपरार्थो दयमप्येतत् न घटते,(२)। कथम् १ ।यदि१(३) तावत् “सा. 

धनस्वेन सोपटिप्त(*)पव पृथां (तत्र'(५)पक्े बारुणेनेक कपाले. 

नावभृथं येतीयु^तयत्तिवाक्यदिषटेनेककपाङेन बाध्यते । अथ 
सोपकिप्ठ सस्कत्तष्यप्वभृथः सस्कारकस्तथाऽपि यागे (चेनि. 

त्तयव् द्रव्यं सस्कायेतां पतिपश्ते' । संस्काथैष्याषि निग्र. 

तवमवह्यं भावीति । ततः कफिपत आह -"निवेत्तनवेखायां चै- 

कृकपाल(ॐ)स्तद्धित'श्रतिभाप्ठो विधत एवः(८) । . तेनाथो- 
सृरया्थतया सोपछिप्तानां बाधः । 

(किंच।'(९)यमपर; सस्कायेलपक्ते- दोषः--पुरोदाशन 
क्रियपाणो)(१२)ऽबभूशो 'निवैर्येसवात् प्रधानभूतः । सोषरपन 
तु(१ १) प्रधान (तस्ङुबोण'( १ २)ऽब मथो युगमूतः । न चेक्षस्य 

कम्मणो गुणत्वभाधान्ये युक्ते'(९३) नेकस्य. .सस्कारक्म्पेखम- 

( १-१३ ) ० ठी० प° २६ 
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